
1 

 

  

 

Vanajavesikeskus 

Vuosiraportti 2021 

Vanajavesisäätiön hallitus 17.2.2022  

 

 



2 

 

Vanajavesisäätiön perustajat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pääyhteistyökumppanit  
 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Kuntarahoittajat  

 

 

 

 

 

 

  



4 

 

Sisällys 
TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................................................... 4 

Onni-Monnin parhaat aikaansaannokset 2021 ................................................................................................. 5 

Vuosi 2021 tapahtumina ................................................................................................................................... 6 

Vuoden 2021 aikaansaannoksia ........................................................................................................................ 7 

Vuoden 2021 toimenpiteet kartalla ................................................................................................................ 12 

Vanajavesikeskuksen hankesalkku 31.12.2021 ............................................................................................... 13 

Liite 1         Vanajavesikeskuksen vuoden työt taulukoituina .......................................................................... 14 

Liite 2  Vanajavesikeskuksen toimihenkilöt ja luottamushenkilöt .............................................................. 34 

Liite 3  Vuonna 2021 jaetut vesienhoitoavustukset .................................................................................... 37 

 

TIIVISTELMÄ   

Jatkuvan ja vahvistuvan yhteistyön vuosi 2021 
 Kuntarahoitusneuvotteluissa onnistuttiin varsin hyvin. Kaikki Vanajaveden alueen 12 kuntaa jatkaa 

Vanajavesi-yhteistyötä 2022-2025. Rahoitussumma tosin pieneni Janakkalan ja Hattulan päädyttyä 
alentamaan rahoitusosuuttaan tasolta 2 €/asukas tasolle 1 €/asukas. 

 Pääyhteistyökumppanineuvottelut vuosille 2022-2025 etenivät hyvin. Yhtä lukuun ottamatta kaikki 
kumppanit jatkavat yhteistyötä, ja vuoden päättyessä ovat yhteistyöneuvottelut kesken muutaman 
uuden kumppanin kanssa.  

 Neljälle uudelle hankkeelle saatiin myönteiset rahoituspäätökset mukaan lukien kaksi isoa han-
ketta. Uusien hankkeiden budjettien yhteenlaskettu summa on 438 000 euroa. Vuoden päättyessä 
Vanajavesikeskuksen hankesalkussa on 13 erikokoista hanketta, joiden yhteenlaskettu budjetti on 
2,2 M€. Tästä alle 16 % on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta eli kuntarahoitusta ja pääyhteistyö-
kumppaneiden myöntämää rahoitusta. 

 Vanajavesikeskuksen jakamien vesienhoitoavustusten (20 000 €) 32 hakijan joukossa oli kuusi uutta 
avustuksen hakijaa. Vanajavesikeskuksen verkostot laajenevat edelleen. 

 Yhteistyö paikallistoimijoiden ja viranomaisten kanssa on tiivistynyt ja siitä on tullut arkipäivää. Va-
najavesikeskuksen asiantuntijoiden paikallistuntemuksesta on tullut valttikortti. 15 kunnostusta to-
teutettiin ja monella kohteella tehtiin paljon selvitystöitä tulevia kunnostuksia varten.  

 Vanajavesikeskuksen järjestämään valokuvauskilpailuun osallistui 145 hienoa kuvaa. 

 
 
 
 
 
Kannen kuva: Suunta luontoon -hankkeen maastopyöräilijät Aulangon näkötornilla. 

Kuva: Fenix Ohjelmapalvelut. 
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Onni-Monnin parhaat aikaansaannokset 2021 (kumppaneille lähetetty yhteenveto) 
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 Vuoden 2021 aikaansaannoksia  

 
Rahoitusneuvotteluissa onnistuttiin 

Kaikki Vanajaveden alueen 12 kuntaa jatkaa Vanajavesi-yhteistyötä 2022-2025. Rahoitus-
summa tosin pieneni Janakkalan ja Hattulan päädyttyä alentamaan rahoitusosuuttaan tasolta 
2 €/asukas tasolle 1 €/asukas. Kunnat ovat Hämeenlinna, Hattula, Janakkala, Valkeakoski, 
Akaa, Lempäälä, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Tammela, Kärkölä ja Hollola. 
 
Pääyhteistyökumppanineuvottelut vuosille 2022-2025 etenivät hyvin. Yhtä lukuun ottamatta 
kaikki kumppanit jatkavat yhteistyötä. Pääyhteistyökumppanit ovat Hämeen Sanomat, Etelä-
Hämeen Osuuspankki, Tervakoski Oy delfort group, Hämeenlinnan Osuusmeijeri, HS-Vesi, 
HAMK, Koulutuskeskus Tavastia. Vuoden päättyessä yhteistyöneuvottelut ovat kesken muu-
taman uuden kumppanin kanssa.  

 
 
Käytännön kunnostustoimia tehtiin laajalti 

Kunnostukset ja muut kohdekohtaiset toimenpiteet on esitetty taulukoituna (liite 1) ja kartalla 
(s. 12). 

 Kukkiaan (Pälkäne, Hämeenlinna) vaikuttavan Rautajärven suuren kosteikon perus-
taminen ja uoman ennallistus aloitettiin. 

 Kukkian alueelle valmistuivat myös Tuuliosojan allas ja uomakunnostus sekä Niityn-
lahden laskeutusallas. 

 Ahtialanjärven (Lempäälä) Lokkisaaren keinokarit valmistuivat 
 Saarioisjärvelle (Valkeakoski) perustettiin Vanajavesikeskuksen historian ensimmäi-

nen rantalaidun. Siellä myös siirtoistutettiin sahalehtiä.  
 Saarioisjärven Karvastenlahden lintutorni korjattiin. 
 FRESHABITissa noin 3 vuotta sitten tehty Lovonojan laskeutusallas (Hämeenlinna, 

Lammi) toimii erittäin tehokkaasti. Se oli jo täyttynyt kiintoaineesta ja tyhjennettiin. 
 Isosorsimoiden Räikälänjokeen (Janakkala) aiheuttama tukkeuma poistettiin. 
 Mallinkaistenjärvellä (Janakkala) poistettiin isosorsimoita. 
 Oriharon (Kärkölä) pato korjattiin. 
 Kukkian lintutorni kunnostettiin. 
 Pienpetoja pyydettiin sekä Hämeenlinnan Hattelmalanjärvellä että Ahtialanjärvellä. 

 
Ympäristökasvatus kärsi edelleen koronasta 

Korona hellitti sen verran, että päästiin järjestämään toimintaa kouluille ja päiväkodeille. Kou-
lulaisille opetettiin lähikalan fileointia ja friteerausta Lähikalaa lautaselle –hankkeessa.  Lähi-
luonnon ihmeitä –hankkeessa järjestettiin päiväkodeilla luontotuokioita ja luotiin kirjastoissa 
kiertänyt näyttely. 

 
Miemalan (Hämeenlinna) venevalkaman ranta raivattiin talkoovoimin ja Visamäen rannassa 
Hämeenlinna) järjestettiin isosorsimotalkoot. 
 

Tärkeitä tutkimuksia ja selvityksiä teetettiin 
Tulevaisuuden kunnostuksille rakennettiin määrätietoisesti pohjaa teettämällä tarvittavia tut-
kimuksia ja selvityksiä ja tässä edistyttiin hienosti. 
Isosorsimohankkeessa tehtiin mm. isosorsimon levinneisyyskartoituksia ja tutkimuksia 
isosorsimon hyötykäyttöpotentiaalista (mm. biokaasu, bioetanoli, biohiili ja rehukäyttö). 
Myös isosorsimon torjuntamenetelmiä selvitettiin. Hankkeessa on tehty tiivistä tutkimus- ja 
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selvitysyhteistyötä HAMKin elintarvike- ja biotekniikan ja kestävän kehityksen opettajien ja 
opiskelijoiden kanssa. 

 
Lisäksi teetettiin linnusto-, korento- ja viitasammakkokartoituksia FRESHABIT-hankkeen päät-
tymisen vuoksi. Tarkoituksena on arvioida hankkeessa tehtyjen lintuvesikunnostusten vaikut-
tavuutta. Koska yhden vuoden tulosten perusteella on vaikeaa ellei mahdotonta vetää johto-
päätöksiä luonnon olosuhteiden vuosittaisen vaihtelun vuoksi, kunnollisen käsityksen saami-
nen edellyttäisi hankkeen jälkeen jatkuvaa seurantaa. 
 

Avustuksien jaettiin  
Vanajavesikeskus sai 32 hakemusta omaehtoisen vesienhoidon avustushaussa. Avustuksia ha-
ettiin jälleen paljon enemmän kuin niitä voitiin myöntää. Avustuksia jaettiin 29 kpl, ja avustus-
summa oli 20 000 €. Lisäksi kolmea hanketta päätettiin rahoittaa avustusten sijasta VVKn nor-
maalin vesienhoitobudjetin kautta. Huomion arvoista avustushaussa oli se, että hakijoiden 
joukossa oli kuusi uutta avustuksen hakijaa. Vanajavesikeskuksen verkostot laajenevat siis 
edelleen. Jaetut avustukset on listattu liitteessä 3. 
 

Yhteistyötä & verkostoja vahvistettiin 
Vanajavesikeskuksen laajat kumppanuusverkostot toimivat hyvin. Kumppanit eri aloilla ja eri 
puolilla aluetta ovat ratkaisevan tärkeitä Vanajavesikeskuksen toiminnalle, sillä kaikki Vanaja-
vesikeskuksen toimet tehdään yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Verkoston tärkeim-
mät tahot ovat kunnat, ELY-keskukset, Hämeen kalatalouskeskus, suojeluyhdistykset, tutki-
mus- ja oppilaitokset, maanviljelijät ja -omistajat, media sekä pääyhteistyökumppanit, jotka 
ovat sitoutuneet tukemaan Vanajavesikeskuksen toimintaa neljän vuoden ajan.  
 

Vanajavesikeskus järjesti Vanajavesikeskuksen Itämeri-päivän osana John Nurmisen Säätiön 
lanseeraamaan Itämeri-päivän valtakunnallista viettoa. Samalla julistettiin ja palkittiin Vanaja-
vesikeskuksen valokuvauskilpailun voittajat.  
 
Lisäksi säätiö on lähettänyt lausuntoja ja mielipiteitä viranomaisten asiakirjoihin ja ohjelmiin. 
Niistä tärkeimpiä olivat lausunto Suomen CAP-ohjelmasta ja luonnonsuojelulain muutosesi-
tyksestä. Etenkin ensin mainitusta saatiin paljon positiivista palautetta. 

 

Osaaminen on valttikortti 

Vanajavesikeskuksen osaamisresurssit koostuvat Vanajavesikeskuksen kuusihenkisen tiimin 
resursseista sekä säätiön hallituksen jäsenten ja muiden avainhenkilöiden osaamisesta. Vana-
javesikeskuksen toimihenkilöt ja luottamushenkilöt on esitelty liitteessä 2. 
 
Vuonna 2021 tuli kolmelle VVK:n tiimiläiselle 10 vuotta täyteen Vanajavesikeskuksessa. Nyt 
tiimin kuudesta jäsenestä viisi on tehnyt töitä Vanajavesikeskuksessa 10 vuotta tai pidempään. 
Vanajavesikeskuksen osaamisen salaisuus on asiantuntevassa ja pitkäaikaisessa henkilöstössä. 
 
Osaamista löytyy varsin hyvin kaikilta tärkeimmiltä osa-alueilta: vesienhoito, viestintä, han-
kehallinnointi ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Vanajavesikeskuksen asiantuntijoiden pai-
kallistuntemuksesta on tullut valttikortti. Alueen kuntien ympäristöviranhaltijoista on vaihtu-
nut niin monia, että monessa kunnassa Vanajavesikeskuksen asiantuntijat tuntevat kunnan 
järvet, joet ja toimijat paremmin kuin kunnan omat viranhaltijat tuntevat. Vain harvassa kun-
nassa on myöskään kokemusta vesistökunnostusten käytännön toteuttamisesta. Siksi Vana-
javesikeskus voi auttaa montaa kuntaa ja yhdistystä tehokkaasti.  
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Vanajavesikeskuksen osaaminen vahvistui vuoden aikana mm. paikkatieto-osaamisessa ja 
uudistavan maatalouden e-opiston opinnoin.  Alan viimeisimpiä oppeja ei löydy kirjoista, jo-
ten vesienhoitoalan seminaarit ja keskustelut eri puolilla maata toimivien kollegoiden kanssa 
ovat tärkeitä ajan hermolla pysymiseksi. 
 

Hankerahoituksen hankinnassa onnistuttiin varsin hyvin 

Neljälle uudelle hankkeelle saatiin myönteiset rahoituspäätökset mukaan lukien kaksi isoa 
hanketta. JUUREVA – maa- ja metsätalouden vesienhallinnan työkalupakki Teuron- ja Puujoen 
alueelle -hankkeessa saatiin lisäresursseja maanviljelijäyhteistyöhön. Suunta luontoon -hank-
keessa perustetaan mm. kiintorastiverkosto järvisuunnistusta varten. Hanke toteutuu REACT-
koronarahoituksen ansiosta. Uusien hankkeiden budjettien yhteenlaskettu summa on 438 000 
euroa. Vuoden päättyessä Vanajavesikeskuksen hankesalkussa on 13 erikokoista hanketta, joi-
den yhteenlaskettu budjetti on 2,2 M€. Tästä alle 16 % on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta 
eli kuntarahoitusta ja pääyhteistyökumppaneiden myöntämää rahoitusta. 
Vanajavesikeskuksen hankkeet rahoituksineen on esitelty sivulla 13. 

Hankerahoituksen hankinta on jatkuvaa työtä. Vuoden vaihteessa on sisällä monta hanketu-
kihakemusta, joihin rahoituspäätökset saadaan vasta v. 2022. 
 

Toiminnan kriittiset mittarit ja vaikuttavuus 
Vuoden 2021 kriittisimpiä mittareita ovat toteutettujen vesienhoitotoimien lukumäärä (15 
kpl), viestinnällä tavoitettu henkilömäärä (tuhansia) sekä rahoituksen hankinnassa onnistu-
minen (kuntarahoitussopimusten uusiminen kaikkien kuntien kanssa, hyvä menestys pääyh-
teistyökumppanineuvotteluissa, uutta hankerahoitusta saaneiden hankkeiden yhteenlas-
kettu budjetti noin 438 000 €).  

 
Vanajavesikeskus on vaikuttanut viime vuosina vahvasti Vanajaveden alueeseen: 

 vaikutus vesien tilaan: tavoitteena vesien hyvä tila, myönteinen vaikutus paikallisesti ja 
alueellisesti (mm. Renkajärven tilaluokitus on parantunut), koko vesistöalueen mittakaa-
vassa vaikutus näkyy viiveellä, ilmastonmuutos hidastaa tavoitteiden saavuttamista 

 vaikutus luonnon monimuotoisuuteen: vahva myönteinen vaikutus, Renkajoki on saatu 

kokonaan vapaaksi vaellusesteistä, tehdyt lukuisat lintuvesikunnostukset ovat vaikutta-

via. Kaikki kunnostustoimet lisäävät monimuotoisuutta paikallisesti. 

 vaikutus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen: tehtävät toimet vähentävät ilmaston-

muutoksen haitallisia vaikutuksia ja uusi tieto auttaa sopeutumistoimissa. Kun ehkäis-

tään rehevöitymistä, hidastetaan samalla ranta-alueiden kasvihuonekaasupäästöjen kas-

vua sekä voidaan vähentää äärevien vesitilanteiden haittoja. 

 vaikutus virkistyskäyttöön: virkistyskäyttörakenteita rakennettu, retkikohteita ja aktivi-

teetteja markkinoitu (mm. melonta- ja luistelureittien digitointi, kalapaikkaopas). Luo-

daan kokonaan uudenlaista virkistyskäyttömuotoa, järvisuunnistusta. Aineistoja on hyö-

dynnetty mm. Liikkuvin kunta -kilpailussa, jossa Janakkala pääsi finaaliin. 

 vaikutus matkailuun: hienot vesiluontokohteet ja –aktiviteetit aiempaa paremmin löy-

dettävissä (monipuolinen markkinointimateriaali kaikkien käytössä, kansainvälisiä mat-

kailijoita varten myös englanninkielisenä), innokasta yhteistyötä yritysten kanssa 

 vaikutus lapsiin ja nuorisoon: luontosuhteen vahvistuminen, tiedon tason kasvu, lähi-

luonnon tuntemuksen parantuminen, kalankäsittelytaitojen oppiminen, elämykset 
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 vaikutus yhdistystoimintaan: yhdistysten toiminta virkistynyt, tekevät aiempaa enem-

män kunnostustoimia, yhdistysten toimijoiden osaaminen kasvanut, yhteistyö lisäänty-

nyt (mm. yhteishankkeissa), uusia vesiensuojeluyhdistyksiä syntynyt, avustukset mahdol-

listavat yhdistysten omia hankkeita 

 vaikutus osaamiseen: osaaminen lisääntynyt alueella huomattavasti. Nykyisin Vanajave-

den alueella tehdään aiempaa enemmän käytännön töitä ja tutkimuksia, joista kertyy 

tietoa ja kokemusta. Toimet tehdään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa ja ajatusten-

vaihto on vilkasta. VVK:n osaaminen kiinnostaa myös muualla Suomessa esim. lintuve-

sikunnostuksissa VVK on perehdyttänyt Metsähallituksen ja ELYjen toimijoita. Oppilaitos-

yhteistyö on vahvaa (erityisesti HAMKin ja Hyrian kanssa) ja VVK osallistuu alan opiskeli-

joiden koulutukseen tarjoamalla harjoittelupaikkoja ja opiskelijaprojekteja. Vuonna 2021 

VVK:ssa oli yksi harjoittelija, ja HAMKin opiskelijoilla oli merkittäviä projekteja osana 

isosorsimohanketta. Myös yksi koululainen oli tutustumassa työelämään (TET-jakso).  

 vaikutus työllisyyteen: Vanajavesikeskus työllistää suoraan 4,8 htv. Välillisesti VVK teet-

tää ostopalveluiden kautta töitä vuosittain lukuisilla urakoitsijoilla, konsulteilla ja muilla 

palvelujen tarjoajilla. Vuonna 2021 Vanajavesikeskuksen maksa-

mien ympäristönhoidon ostopalveluiden arvo oli 260 000 €. 

 vaikutus alueen elinvoimaan, aluekehitykseen ja –talouteen: 

Vuonna 2021 Vanajavesikeskus toi jälleen hankerahoituksen 

avulla paljon rahaa Vanajaveden alueelle ja Vanajaveden alueen 

kehittämiseen. Vanajavesikeskuksen hankesalkku oli vuoden 

päättyessä suuruudeltaan 2,2 M€. Hankesalkun arvosta alle 16 

% on Vanajavesikeskuksen omarahoitusta (kunnilta ja yritys-

kumppaneilta saatua rahoitusta). Loput on haettu ja saatu 

EU:lta, valtiolta ja alueen muilta toimijoilta. Valtaosa Vanajavesi-

keskukselle osoitetuista varoista päätyy aikanaan kunnostusten 

ja tempausten myötä alueella toimiville maa- ja vesirakennus-

urakoitsijoille tai -suunnittelijoille, tavarantoimittajille ja muille 

yrityksille. 

 vaikutus imagoon: VVK:n työ vahvistaa alueen imagoa. Ihmisille 

välittyy se tosiasia, että tällä alueella ongelmiin tartutaan, niitä 

pyritään ratkaisemaan ja täällä pidetään huolta ympäristöstä yh-

teisvoimin.  

 
Toiminnan laajuus 

tehokasta rahan käyttöä: Valtaosa Va-

najavesikeskuksen kuluista aiheutuu 

ympäristönhoidosta. Ympäristöviestin-

nän osuus vaihtelee hanketilanteen mu-

kaan. Vuonna 2021 ympäristöviestinnän 

osuus oli 13 %. Noin 15 % Vanajavesi-

keskuksen varoista käytettiin toimitiloi-

hin ja hallintoon. 
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hankerahoituksen tärkeys: Hankerahoituksen 

osuus Vanajavesikeskuksen tuotoista vaihte-

lee vuosittain hanketilanteen mukaan. Vuon-

na 2021 42 % rahoituksesta saatiin hankkei-

den kautta. Kuntarahoituksen osuus oli 49 %. 

 

Visio  

Työmme tähtää siihen, että vuonna 2025 Va-
najavesi on tunnettu kauniina ja houkuttele-
vana kansallisaarteena koko Suomessa.  

Arvot 

Tärkeimmät arvomme ovat valoisuus, asian-
tuntevuus, vaikuttavuus, avoimuus ja konk-
reettisuus. 

Johtaminen  

Vanajavesikeskusta ohjaa Vanajavesisäätiö, joka ylläpitää Vanajavesikeskusta.  Säätiön päät-
tävä elin on säätiön hallitus, jonka puheenjohtajana toimii emeritusprofessori Lauri Arvola. 
Vanajavesikeskuksen käytännön toiminnasta ja tiimin vetämisestä vastaa pääsihteeri, asia-
mies Sanni Manninen Johansen. Johtamisen ja toiminnan haasteena on se, että Vanajavesi-
keskus saa paljon ideoita, aloitteita ja yhteydenottoja, mutta resurssit ovat rajalliset, kaikkea 
toivottua ei pystytä toteuttamaan.  

 
Valokuvauskilpailun satoa: 
Aikuisten sarjan 1. palkinnon voittanut Harmaahaikara,  
kuvaaja Reijo Onnela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aikuisten sarjan 2. palkinnon voittanut  
Maisema Rapolanharjun muinaismuistoalueelta, 

 kuvaaja Olli Tasso 
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Vuoden 2021 toimenpiteet kartalla 
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  Vanajavesikeskuksen hankesalkku 31.12.2021 

 

Euromäärät ovat hankkeiden hankesuunnitelmien kokonaisbudjettien mukaiset,  ei siis vuoden 2021 budjetti. 

hanke tarkoitus kesto kokonais-

budjetti 

(koko 

hanke)

VVK 

rahoitus-

osuus, € 

(koko 

hanke)

VVK 

rahoitus

osuus, % 

(koko 

hanke) 

muut rahoittajat

FRESHABIT LIFE IP, 

Vanajaveden alueen 

kokonaisuus (osa 

valtakunnallista 20 M€ 

hanketta)

lintuvesi- ja latvavesikunnostuksia, 

virkistyskäyttörakenteiden 

rakentamista, ympäristökasvatusta, 

seurantaa ja mallinnusta Natura-

kohteilla Hämeessä ja Pirkanmaalla

2016-2021 (6 v.)     1 346 216        165 476         12,3   EU LIFE-ohjelma (60 %), Hämeen ELY-

keskus/vesienhoito, Pirkanmaan ELY-

keskus/vesienhoito, Helsingin yliopiston 

Lammin biologinen asema, Suomen 

luonnonsuojeluliiton Etelä-Hämeen piiri, 

SYKE, LUKE. Yhteistyössä mukana myös 

kohteiden maanomistajat, suojeluyhdis-

tyksiä, osakaskuntia, riistanhoitoyhdistyksiä 

ja kuntia.

Isosorsimo- rantojen 

riesasta resurssiksi

 selvitetään isosorsimon leviäminen ja 

akuutit torjuntakohteet leviämisen 

ehkäisemiseksi; selvitetään 

isosorsimon ominaisuuksia, 

torjuntakeinoja  ja 

hyötykäyttömahdollisuuksia

1.9.2020-

30.4.2022

       137 000            8 300           6,1   HAMKin hallinnoima hanke. Rahoitus 80 % 

Hämeen ELY-keskuksesta/Euroopan 

maaseuturahasto ja 20 % HAMK. VVKn 

maksuosuus 8300€ toteutuu Heidin 

palkkana. VVKn suora rahoitus ei käynyt 

hankkeen omarahoitusosuudeksi, koska se 

on yksityistä rahoitusta.

Rehevien vesialueiden 

luontokartoitukset

teetetään luontokartoituksia 

Valkeakosken Vallonjärvellä ja -joella 

ja Uskilanlahdella 

kunnostussuunnittelun pohjaksi

2019-2020          15 500            5 813         37,5   Pirkanmaan ELY-keskus/vesienhoito

Teuron- ja Puujoen 

Startti

tehdään selvityksiä ja suunnitelmia 

toimenpiteille, jotka vähentävät 

Teuronjoen ja Puujoen kuormitusta

2020-2021          30 850          12 340         40,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito, 

vesiensuojelun tehostamisohjelma

Vanajaveden 

latvavesien 

vesistöreitin 

intensiiviseuranta

Seirata jatkuvatoimisten vedenlaatua 

mittaavien laitteiden avulla 

Teuronjoen-Puujoen-Vanajaveden 

vesistöreitin veden laatua

2020-2022          41 300          20 650         50,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

Vanajaveden VERSO-

vesienhoidon 

verkostojen 

vahvistaminen ja 

toimenpiteiden 

tehostaminen

Tehdä Teuronjoen-Puujoen alueella 

selvityksiä, suunnitelmia ja 

kunnostuksia, joilla alueen 

luontoarvot kohenevat sekä 

kuormitus vähenee

2020-2022        140 750          56 300         40,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

Teuronjoen & 

Puujoen 

kalatiesuunnittelu

Tehdä Teuronjoen-Puujoen 

kalankulun estävien patojen 

kunnostussuunnitelmat 

lupahakemustasoisesti

2020-2021          67 000          26 200         40,0   Pohjois-Savon ELY-keskus/Vesi- ja 

kalataloushankkeiden tukeminen

Janakkalan 

Hyvälammen 

kemikaalikäsittelyn 

suunnittelu

Laatia fosforinsaostuskäsittelyn 

vaatimat laskennat sekä näytteenotto

2020-2021          11 000            5 500         50,0   Hämeen ELY-keskus/vesienhoito

Lähikalaa lautaselle Toteuttaa koululaisille kotimaisen 

kalan käsittely- ja ruoanlaitto-

opetusta 

2020-2021            8 028            1 228         15,3   Pohjois-Savon ELY-keskus

UUSI HANKE: 

Terisjärvi

teetetään luontokartoituksia Akaan 

Terisjärvellä kunnostussuunnittelun 

pohjaksi

2020-2021            4 500            1 800            40   Pirkanmaan ELY-keskus/vesienhoito

UUSI HANKE: 

Lähiluonnon ihmeitä

Järjestetään 

ympäristökasvatustoimintaa Hattulan, 

Janakkalan ja Hämeenlinnan 

päiväkodeille

2021          28 842            2 884            10   Linnaseutu ry /Leader

UUSI HANKE: 

JUUREVA - 

vesienhallinnan 

työkalupakki Teuron- 

ja Puujoen alueelle

juurrutetaan vesienhallinnan keinoja 

osaksi viljelijöiden, maanomistajien ja 

metsänomistajien toimintaa

2021-2022        194 453          30 891            16   POPELY/vesienhoito, vesiensuojelun 

tehostamisohjelma

UUSI HANKE: Suunta 

luontoon 

rakennetaan digitaalisia 

melontasuunnistuskohteita ja 

maastopyöräreittejä

2021-2023        210 244          14 896              7   Hämeen liitto/EAKR

2 235 683  352 278          15,8   
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Liite 1         Vanajavesikeskuksen vuoden työt taulukoituina   

 
 
I. Konkreettiset vesienhoitotyöt  

a. tutkimusyhteistyö  

b. kunnostuksiin ja hoitotoimiin liittyvä tiedonhankinta  

c. kunnostuksien ja hoitotoimien suunnittelu  

d. kunnostuksien ja hoitotoimien toteutus  
 
II. Kansalaisten aktivointi, ympäristökasvatus ja vesistömatkailu 

a. avustusten jakaminen 

b. tapahtumat 

c. vesistömatkailu 

d. ympäristökasvatus 

e. viestintä 

f. palvelut  

 
III. Vanajaveden hoidon jatkuvuuden turvaaminen  

a. uusien hankkeiden valmistelu  

b. varainhankinta ja kumppanuusyhteistyö  
 
IV. Taloushallinto 

 Valokuvauskilpailun satoa:  

Aikuisten sarjan 3. palkinto, kuvaaja Antti Laine: 

”Halusin kuvata juuri tämän tilanteen  

Vanajaveden tarjottua meille perheenä  

koko kesän ajan riemua  

puhtaan uimaveden muodossa ja kauniita auringonlaskuja  

aurinkoisen kesän myötä”. 

 

 

 

 

Nuorten ja lasten sarja 

1.palkinto, Pisarainen, kuvaaja Samuel Kentta 

2.palkinto, Usva, Eetu Kautio: 

”Harmitti kävellä  

poikkeuksellisesti aamulla kouluun, 

 mutta onneksi kävelin, 

 koska näin tämän upean maiseman.  

Kuvasin ja lähetin kuvat äidinkin iloksi”. 
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I   KONKREETTISET VESIENHOITOTYÖT   värikoodit   toteutunut vihreällä 

 kesken oranssilla 
     ei toteutunut punaisella 
     koronan takia siirtynyt lilalla 
a) tutkimus- ja kehitysyhteistyö  

vastuuhenkilöt Sanni MJ ja Suvi M 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 
Vanajanselän reaaliaikainen 
vedenlaadun seuranta (LBA) 

Lammin biologisen aseman lait-
teet tuottavat luotettavaa dataa, 
joka menee on-line verkkopalve-
luun. 
Mittarit ovat toiminnassa ja ai-
neisto menee verkkoon. 

Tiedotusyhteistyö, esim. 
linkitys 

Kävijämäärä nettisivuilla. 

Ympäristötutkimuksen pro-
fessuuri Hämeessä (LBA) 

Varmistaa, että alueella on ve-
sialan professorin virka 
Yhteistyö on tiivistä ja sujuvaa. 

Osallistuminen rahoituk-
seen 

Hyvä yhteistyö viranhaltijan 
kanssa.  

Valtakunnan tason tutkimus-
yhteistyö 

Vanajaveden alue on valtakunnal-
lisesti tärkeä ympäristötutkimuk-
sen alue. Seurataan, miten Suo-
men LTER-verkoston Lammin alu-
een vahvistuminen edistyy. 
Haettu rahoitusta LBAn kanssa 
Evon pikkujärvien ja Pääjärven 
vesistödatan käsittelylle. 

SYKE-ja LUKE-yhteistyö 
mm. mallinnus 

Uudet ja meneillään olevat 
hankkeet ja tutkimukset.  

Valtakunnallisen vesistökun-
nostusverkoston toiminta 

Vesistökunnostusverkosto toimii 
aktiivisesti ja välittää tietoa koko 
maan toimialan toimijoille. 
Osallistuttu vesistökunnostus-
verkoston suunnitteluryhmän 
toimintaan sekä ollaan oltu jär-
jesstämässä vuosiseminaarin oh-
jelmaa. Seminaari järjestettiin 
lopulta vain etänä. 

Osallistuminen työryh-
miin, Talviseminaariin ja 
valtakunnalliseen vuosi-
seminaariin Lahdessa 

Seminaarien hyödyllisyys; 
valtakunnallisen vesistökun-
nostustoimialan kehittymi-
nen   

HELMI-ohjelma ja lintuvedet Osallistutaan valtakunnallisen 
HELMI-ohjelman toteutukseen 
sekä ELY-yhteistyön kautta että 
Järjestö-HELMIn kautta. 
Ollaan edistetty Freshabit-hank-
keen kohdejärvien sujuvaasiirtoa 
HELMI-kohteiksi 

 Ahtialanjärvi 

 Kukkia -> SUVI-hanke 
Ollaan haettu uutta hankerahoi-
tusta lintuvesien kunnostamisen 
jatkoksi sekä järjestö-HELMI- 
että Metsä Groupin luonnon-
hoito-ohjelmasta. 

Asiantuntijayhteistyö, 
hanketuen hakeminen Jär-
jestö-HELMIstä 

HELMI-ohjelmaan sopivien 
kohteiden kunnostusten 
lkm, hankerahoituksen saa-
minen 

Lausunnot ja muut mielipi-
teet ja kommentoinnit 
 
 

vaikuttaa yhteiskunnalliseen ke-
hitykseen ja edistää viisasta ve-
sienhoitoa 

 lausunto vesienhoitosuun-
nitelmasta ja toimenpide-
ohjelmista tehty 

 lausunto HELMI-ohjelmasta 
tehty 

 muut mahdolliset lausunnot 
o Lausunto CAP-oh-

jelman luonnok-
sesta 

lausuntojen laadinta  lausuntojen lkm 

 mahdollinen lausun-
noista saatu palaute 
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o Lausunto luonnon-
suojelulain uudis-
tamisesta 

o Lausunto Hämeen 
haja-asutuksen ve-
sihuoltostategiasta 

Kansainvälinen yhteistyö Solmitaan yhteyksiä potentiaali-
siin muunmaalaisiin kumppanei-
hin, hankeyhteistyössä tapaus-
kohtainen harkinta 
Kahden kv-leader –hankkeen ha-
kemusten suunnittelutyötä tehty 
Saatu rahoitus kv-leader-hank-
keen esiselvitystyölle. 

osallistutaan tilaisuuksiin 
ja hankevalmisteluihin re-
surssien salliessa 

hyviä kumppaneita ulko-
mailla lkm  

Oppilaitosyhteistyö (amma-
tilliset oppilaitokset ja kor-
keakoulut) 

kahdensuuntainen yhteistyö, 
kumppaneina mm. HAMK, Hyria, 
Kiipula, SYKLI, HY, Hämeen Kesä-
yliopisto, Koulutuskuntayhtymä 
Tavastia 
Hyriasta harjoittelija Alexander 
Kurtz välillä 29.4.-15.9. 
Isosorsimo-hankkeessa tiivis yh-
teistyö HAMKin kestävän kehi-
tyksen sekä bio- ja elintarvike-
tekniikan koulutusohjelmien 
kanssa. 
HAMKin kestävän kehityksen 
opiskelijoiden luento ja projekti-
työn neuvonta. 
Sovittu Hyrian opiskelijoiden 
Paavo Vartiaisen ja Petri Keino-
sen harjoittelujaksoista 2022 ai-
kana. 
TET-harjoittelija (yläkoulu) 1 vko 

  

Isosorsimo-hankkeen T&K 
toimenpiteet 

Isosorsimon torjunta- ja hyödyn-
tämismahdollisuudet (konekanta-
rekisteri, bioetanoli, biokaasu, 
biohiili) Isosorsimo-hankkeessa 
tiivis yhteistyö kestävän kehityk-
sen sekä bio- ja elintarviketeknii-
kan koulutusohjelmien kanssa. 
Lisäksi kehitystyössä ovat mu-
kana Gasum, St1, Watrec, 
Aquamec ja koneurakoitsijat. 

Yhteistyö HAMKin bio- ja 
elintarviketekniikan sekä 
kestävän kehityksen kou-
lutusohjelmien kanssa 

Yritysyhteistyö, julkaisut 

Muut Edustus alueellisessa metsäneu-
vostossa; seurataan Evon tiede-
kansallispuiston valmistelua. 
Seurattu ja osallistuttu Evon tie-
dekansallispuiston sidosryhmä-
kuulemistilaisuuksiin ja tiederyh-
män ympäristö- ja tiedekasva-
tussuunnitteluun. Lisäksi on mo-
deroitu tiedekansallispuistowe-
binaaria ja ollaan mukana kehit-
tämässä Evon alueen luontomat-
kailua.  
Osallistuttu alueellisen metsä-
neuvoston kokouksiin. 
Osallistuttu Suomen vesistösää-
tiön Vesistöpaneelin toimintaan. 

osallistutaan Hämeen 
maakunnallisen metsä-
neuvoston toimintaan 

Alueellisen metsäohjelman 
sisältöön vaikuttaminen 
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b) kunnostuksiin ja hoitotoimiin liittyvä tiedonhankinta  

vastuuhenkilö Suvi M     (F)= FRESHABIT 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
osallistuminen tutkimus/kehittämis-hankkei-
siin:  Opitaan ojista (HAMK), Vauhtia vesienhoi-
toon, Loimijoen vesienhoidon kehittämishank-
keisiin (KVVY) ja Valumavesien infektioriskit -
hankkeeseen  

Hankkeet tuottavat uutta tie-
toa, uusia menetelmiä, verkos-
toja ja toimintamalleja. 
Osallistuttu OO-, LOIKU-, 
Vauhtia vesienhoitoon-, ja in-
fektioriskihankkeiden tapaami-
siin ja webinaareihin, Infek-
tioriski- ja Opitaan ojista -
hankkeissa myös ohjausryh-
mään. 

osallistuminen hankkei-
den ohjausryhmätoi-
mintaan sekä hakemus-
ten tekoon  

saadut käyttökel-
poiset tutkimus-
tulokset, verkos-
toitumisen on-
nistuminen 

Direktiivilajien ja muiden seurantaohjelman 
mukaisten lajien ja veden laadun inventoinnit 
kunnostuskohteilla (F ja muut) 

 Hattelmalanjärvi linnut (F) 

 Ahtialanjärvi linnut ja viitasammakot (F) 

 saukko- ja viitasammakkokartoitukset ka-
latiekohteilla 

 Akaan Terisjärvi 

Toteuttaa seurantaohjelmat 
hankekohteissa. 
Hankkia tietoa kunnostusta kai-
paavien vesi- ja ranta-alueiden 
luontoarvoista suunnittelutyön 
pohjaksi. 
Kilpailutettu ja tilattu konsult-
tityönä tehtävät inventoinnit. 
Aineistojen hankinta ja rapor-
tointi kesken. 

Rahoituksen hankinta. 
Osarahoitus. Tiedotus. 
Kartoitusten hankinta. 

Laadukas data. 
Tiedon käyttö-
kelpoisuus 

Museovirastoselvitys; tarvittavien selvitysten 
laadinta kohteiden arkeologisista ym. arvoista  

 Varunteenkoski 

toteuttaa tarvittavat arkeologi-
set selvitykset  
Tilattu arkeologinen tark-
kuusinventointi. Raportti val-
mistui kesällä. 

Yhteistyö Museoviras-
ton ja/tai konsultin 
kanssa. 
Osarahoitus. 

Laadukas data  

Opinnäytetyöt:  

 aloitetaan uusia opinnäytetöitä yhteis-
työssä HAMKin ja HY:n kanssa 

 mahdolliset näyttötutkinnot/ Hyria 

uusien opinnäytetöiden aloitus 
ja vanhojen loppuunsaattami-
nen 
Hyriasta harjoittelija Alexan-
der Kurtz välillä 29.4.-15.9. 
 

opinnäytetyöntekijöiden 
etsiminen, opinnäytetöi-
den tarvitsemien han-
kintojen teko ja maksa-
minen, ohjaus- ja neu-
vonta sekä mahdollinen 
maastotyöapu ja tiedot-
taminen 

valmistuneet 
opinnäytetyöt ja 
niiden tulosten 
käyttökelpoisuus 

Automaattisten vedenlaatumittareiden sarja  

 Viisi S::can -laitetta mittaa yhden vesistö-
ketjun (Pääjärven-Teuronjoen-Puujoen-
Vanajaveden) veden laatua  

 Asennus-, ylläpito- ja huoltotyö tilattu 
LBA:lta. 

 Laitteet tuottavat on-line 
tuloksia joko avovesikau-
della (Koiransuolenoja) tai 
ympäri vuoden (Teuron- ja 
Puujoki). 

 Referenssinäytteet ovat 
riittäviä datan laaduntark-
kailuun. 

 Yhteistyö LBAn ja maan-
omistajien kanssa on suju-
vaa. 

 Saatua tietoa hyödynne-
tään tehokkaasti 

 Tehdään kooste mittarei-
den tähän asti tuotta-
masta datasta 

Lauri Arvola laati aineistosta 
alustavan yhteenvedon. Ai-
neiston käsittelyä on mahdol-
lista edelleen jatkaa , jota var-
ten haettiin erillistä hankera-
hoitusta. 

Rahoitus: Laitteiden yl-
läpito-ja huoltokulut 
sekä referenssinäyttei-
den analyysikustannuk-
set. Laitteiden tiedon-
siirto- ja vakuutuskus-
tannukset. 
 
Tarvittava raportointi 
rahoittavalle Hämeen 
ELY-keskukselle. 
Saadun datan analy-
sointi, yhteenveto ja tie-
dotus. 

saadun tiedon 
määrä ja käyttö-
kelpoisuus uu-
sien hankkeiden 
suunnittelussa ja 
taustatietona. 
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Maastokatselmukset/rantakasvillisuuskartoi-
tukset/kunnostusideointi 

 Ojajärvi 

 Valajärvi 

 Rehakka 

 Hyvälammi 

 Renkajärvi 

 Vanajavesi 

 Allassuunnittelun maastokäynnit: Hattulan 
Suontaka 

 Matkolampi ja Myllyoja 

Vesikasvi- ja ranta-aluekartoi-
tusten perusteella syntyy suun-
nitelma/ohje tulevia niittoja 
tms. kunnostuksia varten 
Maastokäynnit toteutuivat ja 
kasvillisuusaineistot on digi-
toitu ja lähetetty paikallistoi-
mijoille: 

 Ojajärvi 

 Valajärvi 

 Rehakka 

 Hyvälammi 
 

Terisjärven vesikasvillisuuskar-
toitus ja sen raportointi. 
Loppukokous Renkajoen Vah-
teriston pato. 
Maastokäynti ja suunnitelma-
luonnos Suontaka. 
Renkajärven vesiruttokartoi-
tuksen lopetus. 
Maastokäynnit (4 kpl) Matko-
lammen ja Myllyojan varrelle. 
Maastokäynti Jokilanjoen al-
laskohteelle. 
Maastokäynti Äimäjärvi/Kan-
kainen. 
Maastokäynti Nummisten-
mylly-Launonen/Kesijärven v-
alue. 
Maastokäynti Kruunun-
juova/Hauho. 
Maastokäynti Lehee. 

maastokartoitusten 
maasto- ja kartta- ym. 
raportointityöt 

tehtyjen kartoi-
tusten määrä ja 
tulosten käyttö-
kelpoisuus 

Vesinäytteenottovalmius, mikäli yllättäviä ilmi-
öitä tai yleisöhavaintoja 

Selvittää yllättävien veden laa-
dussa havaittujen muutosten 
haitallisuus tai syy 
Hankkeistettu vesinäytteen-
otto-ohjelma Renkajokeen las-
kevan Väärälammen-Veittijär-
ven reitin veden laadun selvit-
tämiseksi Renkajärven s.y. 
kanssa. Analyysit tlattu LBAsta. 

Näytteenottoon osallis-
tumien ja/tai analysoin-
tikustannusten maksa-
minen 

Saadut tulokset 

Kunnostusmenetelmien kehittäminen ja toimi-
vuuden seuranta mm. fosforisiepparit, biohiili, 
altaat  
 

Löytää kustannustehokkaat ta-
vat vähentää kuormitusta 

 esim. sedimenttinäytteen-
otto saostusaltailta, altai-
den tyhjennys/ylläpito 

Vierailtu usealla laskeutusal-
laskohteella ja arvioitu niiden 
täyttymisastetta. 

Tiedotusyhteistyö suoje-
luyhdistysten välillä 

Laitteiden käyt-
tövarmuus ja 
kustannustehok-
kuus. 

Valkeakosken Vallonjoen kunnostusmahdolli-
suuksien selvittäminen 

Selvitetään mahdollisuudet 
kunnostaa Vallonjoki ja tuote-
taan tietoa jatkopäätöksenteon 
pohjaksi.  
Vallonjärven toimet mukana 
hankerahoitushaussa. 

 yhteenveto ole-
massa olevasta tie-
dosta 

 tarvittavien lisäsel-
vitysten tunnista-
minen 

 mahdollisen kun-
nostussuunnitel-
man laadinnan 
hankinta 

Kattavat tiedot 
Vallonjoen tilasta 
ja kunnostus-
mahdollisuuk-
sista 
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Isosorsimo-hankkeen kohdekohtainen T&K toi-
minta 

Mallinkaistenjärven isosorsi-
mon torjuntakokeilu ja työnäy-
tökset valittavilla kohteilla (2 
kpl) Mallinkaistenjärven 
isosorsimon poisto toteutui lo-
kakuussa ja työnäytös Puujo-
ella marraskuussa. 

Neuvonta ja viestintä Kunnostuksen 
eteneminen ja 
saadut tulokset 

Uusien laajojen kunnostuskokonaisuuksien val-
mistelu 

Tehdään alustavia selvittelyitä 
uusien kunnostuskohteiden val-
mistelemiseksi, jotta ei tarvitse 
aloittaa nollasta, jos yhtäkkiä 
tulee sopivia hankerahoituksia 
ulottuville. 
Esim. Lempäälän Sarvikkaan 
alueen maanomistajayhteyden-
otot 
Tehty hanketukihakemus jossa 
mm. Sarvikas on mukana. 

  

Tiedenurkka tai lukupiiri Pysytellään alan tutkimuksen 
kärryillä ja tehdään omia pieniä 
luku- tai kirjoitusharjoituksia 
Järjestäydytty tiedekerhoksi; 
1. kokous pohjavesi-pintavesi 
interaktiosta, toinen kuormi-
tus-valuma-alue-interaktioista. 

Artikkelit, alan kirjalli-
suus, aineistojen käsit-
tely ja julkaiseminen 

Uusi tieto mene-
telmistä ja tutki-
mustuloksista. 
Julkaisut 

 

c) kunnostuksien ja hoitotoimien suunnittelu  

    vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 
Osallistuminen kalatalousaluetason vesienhoi-
tosuunnitteluun (Vanajanselän, Hämeenlinnan) 

osallistutaan kalatalousalueiden ko-
kouksiin, valvontaan ja nuorisotyöhön. 
Mika kuuluu kalatalousalueiden halli-
tuksiin ja Kokemäenjoen kalatalouden 
yhteistyöryhmään. 

Osallistuminen 
hallitustyöhön 
ja kokouksiin 

tiedon kulku 

Osallistuminen Hämeen ELY-keskuksen vesien-
hoidon suunnitteluprosessiin (yhteistyöryhmä) 
ja suunnitelman toteuttamiseen. 

tuodaan käytännön vesistökunnosta-
jien näkökulmaa esille vesienhoidon 
suunnitteluprosessissa; toteutetaan ve-
sienhoitosuunnitelmia ja vesienhoidon 
toimenpideohjelmia Hämeen ja Pirkan-
maan ELY-keskusten alueella  
Heidi kuuluu vesienhoidon yhteistyö-
ryhmään ja osallistuu kokouksiin. 

Osallistuminen 
työryhmien toi-
mintaan 

tiedon kulku 

Loppijärven säännöstelypadon muutosmahdol-
lisuuksien selvittäminen ja/tai Alasjärven sään-
nöstelykäytäntöjen kehittäminen 

Selvittää teknistaloudelliset mahdolli-
suudet muuttaa Loppijärven säännös-
telypatoa ja/tai Tervakosken säännös-
telyä 
Osallistuttu kunnan koolle kutsumaan 
kokoukseen ja toimitettu tietoja alu-
een selvityshistoriasta. 

Asiantuntija-apu 
 
 

Padon omistajan 
tukeminen pro-
sessissa. 
Yhteydenpito SY-
KEn ja paikallis-
ten toimijoiden 
välillä. 

Teuronjoki-Puujoki –kokonaisuus:  

 kalateiden suunnittelu 

 säännöstelyn kehittäminen 

 uomaeroosion torjunta 

 peltoeroosion torjunta: maa- ja met-
sätalouden toimenpiteet 

 virkistyskäytön edistäminen 

 isosorsimon torjunta 

 muu luonnon monimuotoisuuden vah-
vistaminen  

Edistää ja ideoida vesiensuojelu- ja 
elinympäristökunnostustoimenpiteitä 
Teuronjoen valuma-alueella. Hankera-
hoitusta JUUREVA-hankkeelle haettu. 
Hankerahoitus Juureva-hankkeelle 
myönnetty ja maastokäynnit tiloilla 
aloitettu n. 10 tilan käynneillä. 
Perkausyhtymän osakasluettelon päi-
vittäminen tehty ja luovutettu per-
kausyhtymälle. 

Yhteydenpito 
maanomistajiin 
sekä perkausyh-
tiöön sekä SY-
KEen;  
suunnittelu ja 
asiantuntija-apu 

Erillisten projek-
tien eteneminen 
ja toteutus 
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www-työkalupakki vesienhallinnan 
keinoista suunniteltu, tekninen toteu-
tus ja sisällön tuottaminen menossa. 
 
Kalatiesuunnitelma lähes valmis Saha-
kosken, Koskenkosken, Myllykylän-
kosken ja Vuolteenkosken padoille 
sekä Varunteenkosken uoman muu-
tosmahdollisuudet selvitettävänä. 
 
Säännöstelykäytännön kehittäminen 
alkaa 2022 aikana Hämeen ELYn vetä-
mänä. 
 
Isosorsimon niittokauhapoiston kone-
esittely pidetty Haminankylässä. 

Freshabit LIFE-hankkeen kunnostuksiin  ja vir-
kistyskäyttörakenteisiin liittyvät valmistelevat 
työt ja lupaprosessit (F) 

Osallistuminen kunnostusten lupa- ja 
suunnitteluprosessiin kullakin kohteella 
Luvat saatu 

Koordinointi, 
yhteydenpito 
maa- ja vesialu-
eiden omista-
jien sekä viran-
omaisten 
kanssa 

Valmis lupa-asia-
kirja 

Lopen-Janakkalan padot 

 Ojajärvi 

 Nummistenmylly 

 Vanhakoski 

 Haapajärvi 

 Viralan seudun patosuunnittelu 

Edistetään vanhojen patojen korvaa-
mista pohjapadoilla ja/tai kalateillä 
Viralan seudun patosuunnittelu tilattu 
ja Suojärven patosuunnitelma valmis. 
Viralan myllypadon suunnitelma te-
keillä, osallistutaan suunnittelun oh-
jaukseen ja rahoitukseen. 

Hankkeen vi-
reillä pitäminen.  
Hydrologiset 
laskelmat saa-
daan  SYKEstä. 

Suunnittelun 
eteneminen, val-
miit suunnitel-
mat 

Kosteikko- ja laskeutusallassuunnittelu 

 Suolahti 

Suunnittelutetaan mahdollisuuksien 
mukaan kosteikko- ja allaskohteita 
Suunnitelma/ideointi Jokilanjoen var-
teen –allas valmistui joulukuussa -21 
maanomistajan toimesta. 
Maastokäynti ja Ideointi Suolijärveen 
laskevan puron varteen – hanke ei 
vielä edennyt toteutukseen. 
Suolahden osalta ei toimenpiteitä. 

Hankkeen veto-
vastuu. Osara-
hoitus. 
Avustusrahoi-
tus. 

Valmiit suunni-
telmat. 
 
 

Janakkalan Hyvälammin kemikaalikäsittelyn 
suunnittelu 

Hankitaan kunnostussuunnittelutyö 
konsulttityönä. 
Selvitys valmis (KVVY). Lupatarvelau-
sunto lähetettään ELYyn 2022 alussa. 

Hankkeen koor-
dinointi ja osa-
rahoitus 

Valmiit suunni-
telmat 

Muut Kartoitettu vaihtoehtoja Matkolam-
men-Ruununmyllyn-Katumajärven vä-
lisen vesialueen hoidolle ja säännöste-
lylle yhdessä suojeluyhdistysten 
kanssa. 

  

 
d) kunnostuksien ja hoitotoimien toteutus  

vastuuhenkilö Suvi M 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Vesikasvillisuuden niitot:  

 avustuskohteet 

 muut kohteet? 
 

estetään vesistöjen umpeenkasvua joko 
niittoja teettämällä tai avustuksia jaka-
malla; kts. myös kohteet FRESHABITin 
toimien kohdalla; 
Poransaaren niitot 
17 niittokohteelle myönnettiin avustus. 
Poransaaren niitto toteutui  jakokunnan 
tilaamana. 

Kohteiden etsintä ja 
maanomistajayhteydet. 
Osarahoitus. Mahdolli-
nen avustus niittojen to-
teuttamiseen. 

Kohteiden lkm, leik-
kuupinta-ala 
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Hattulan Remppaleirin niitto- ja raivaus-
isku Miemalan yhteisrannalla. Räikälän-
jokisuun isosorsimolauttojen poisto teh-
tiin nopeana toimintana. 

Teuronjoki-Puujoki –koko-
naisuus:  

 kalateiden suunnittelu 

 säännöstelyn kehittämi-
nen 

 uomaeroosion torjunta 

 peltoeroosion torjunta: 
maa- ja metsätalouden 
toimenpiteet 

 virkistyskäytön edistämi-
nen 

 isosorsimon torjunta 

 muu luonnon monimuo-
toisuuden vahvistami-
nen 

Eroosiota vähentävän tai kalojen elinym-
päristöä parantavan kohteen toteutus. 
Kts. myös FRESHABIT. 
Kalatiesuunnittelu on meneillään. Hyd-
rologiset laskelman säännöstelyn kehit-
tämistä varten valmistuneet. Maasto-
toimenpiteitä ei vielä. Pro Mommilan-
järven talviniittohankkeen työt eivät to-
teutuneet hankalien sääolojen takia, 
mutta isosorsimon poistonäytös toteu-
tui. VVK osallistuu hankkeen seuranta-
ryhmän toimintaan.  

Neuvonta, suunnittelu, 
kilpailutus, osarahoitus, 
rahoituksen hankinta 

Valmis kohde 

Freshabit-LIFE hankkeen toi-
menpiteet (F) 

Toteutetaan kunnostuksia ja rakenteita 
hankekohteille: 

 Hattelmalanjärvi Pesimälinnusto-
seuranta (Kanta-Hämeen lintutie-
teellinen yhdistys), viitasammakko-
kartoitus, direktiivikorentokartoi-
tus tehty. Osallistuminen luontopo-
lun suunnitteluun Etelä-Hämeen 
luonnonsuojelupiirin kanssa. 

 Vanajaveden lintuluodot Luotojen 
kunnostustoimenpiteiden vaikutus-
ten seuranta tehty ensimmäisen 
vuoden osalta. 

 Saarioisjärvi Rantaan tehtiin noin 
10 ha laajuinen laidun, jota kym-
menkunta hiehoa laiduntaa. Saha-
lehtiä siirrettiin niitä varten kaivet-
tuihin allikoihin. Pesimälinnusto-
seuranta, viitasammakkokartoitus, 
direktiivikorentokartoitus tehty, 
Karvastenlahden lintutornin kor-
jaus tehty. 

 Tykölänjärvi Pesimälinnustoseu-
ranta, viitasammakkokartoitus, di-
rektiivikorentokartoitus tehty, jär-
ven eteläpäähän rakennettiin pesi-
mälautta. 

  Kukkia lintutornin korjaus tehty, 
Rautajärven kosteikkoalueen ra-
kentaminen alkoi lokakuussa  

 Ahtialanjärvi Pesimälinnustoseu-
ranta, viitasammakkokartoitus, di-
rektiivikorentokartoitus käynnissä, 
karikot valmistuivat, vuosittaiset 
niitot kustannettu Metsähallituk-
sesta.  

  Ansionjärvi Lintuvesikaivuut val-
mistuivat tammikuussa. 
Ansionjärveen kohdistuvan eroo-
sion vähentäminen Mommilanjär-
ven ruoppauksella alkaa talvella 

Vetovastuu. 
Osarahoitus 

Toteutuneet kohteet 



22 

 

2022, pesimälinnustoseuranta, vii-
tasammakkokartoitus, direktiiviko-
rentokartoitus tehty. 

 Ormajärvi  Lovonojan täyttyneen 
laskeutusaltaan tyhjennys tehty 
loppuvuonna 2021.  

Punkanjoen uoman avaami-
nen Ryttylässä, Hausjärvi 

Vähentää jokiuoman umpeenkasvua 
sekä alueella esiintyvien haitallisten vie-
raslajien esiintymiä 
Ei toimenpiteitä. Perkausyhtiö toteuttaa 
hankkeen oman aikataulunsa mukaan. 

Osarahoitus. 
Yhteydenpito paikallisten 
toimijoiden ja viran-
omaisten välillä. 

Kohteiden toteutus, 
todennäköisesti 
osissa. 

Talkookunnostukset Miemalan venevalkaman raivaus Hattu-
lan kunnan etsivän nuorisotyön remppa-
laleiriläisten kanssa 

eväät, työnohjaus positiivista palautetta 
nuorilta ja vetäjiltä 

 

Rautajärven kosteikon kaivutyömaa käynnistyi 

syksyllä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saarioisjärven Karvastenlahden lintutorni 

ennen ja jälkeen FRESHABIT-hankkeessa 

tehdyn korjauksen. 

 
 
 
 
 
 

 
Hattulalaisia nuoria talkootyössä rai-
vaamassa Miemalan venevalkamaa hei-
näkuussa.  
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II KANSALAISTEN AKTIVOINTI, YMPÄRISTÖKASVATUS JA VESISTÖMATKAILU 

 

a. avustusten jakaminen   

vastuuhenkilö Sanni MJ 

Tehtävä Tavoitteet Panokset Mittarit 
Vanajavesisäätiön 
avustusten jakaminen 

 kannustetaan toimijoita 
omaehtoisuuteen 

 jaetaan avustukset 

 Avustusten avulla toteutuu 
useita vaikuttavia hankkeita.  

Avustusta myönnetty 29 hank-
keelle. 

toteutetaan avustushaku ja jae-
taan avustukset, kootaan tiedot 
toimenpiteiden toteutumisesta 

avustushakemusten määrä; 
avustusten arvioitu vaikut-
tavuus 
 

Ympäristöpalkintojen 
ehdotukset 

Nostetaan esille ahkeria, osaavia 
ja aikaansaavia toimijoita. 
VVKn ehdotukset Hml kaupun-
gin ympäristöpalkinnon saajiksi 
tulivat huomioiduiksi. 
ELYjen Kokemäenjoen Vesivisio 
–vesiteko-esitys tehtiin mutta 
ehdokkaamme ei menestynyt. 

Laaditaan ehdotuksia erilaisten 
palkintojen saajiksi 

valituiksi tulleet ehdotuk-
semme  

 

b. tapahtumat  
 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K  

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Yleisötapahtumiin osallistumi-
nen  

 Elomessut 

 Muinaistulitapahtuma Suvi-
rannassa 

 Tervassa tapahtuu 

 Hämeenlinnan kansallisen 
kaupunkipuiston 20 v. juhla 

 Akaan sataman tapahtuma 

 Vanajavesikeskuksen työ sekä ve-
siensuojelu näkyvät suurelle ylei-
sölle valuma-alueen eri osissa. 

 Yleisö kiinnostuu vesistön tilan pa-
rantamisesta ja lähiympäristös-
tään. 

Elomessut peruttu koronapandemian 
takia. Ei kaupunkipuiston juhlaa eikä 
Akaan sataman tapahtumaa. 
Katumajärvipäivä 15.8. ja Tervassa ta-
pahtuu –tapahtuma 21.8. toteutuivat 
livenä. 

 VVK:n teltta 

 Tiedon jakaminen ja 
kerääminen (mm. me-
lontareitit ja vesiluon-
topolut sekä kalas-
tusinfo), kilpailujen jär-
jestäminen (kala/vesi-
kasvi-tunnistus), Onni-
Monni 

 tapahtumapäi-
vien määrä  

 teltalla vierail-
leiden henkilöi-
den määrä 
n. 500 kävijää 

Vanajavesikeskuksen Itämeri-
päivä 26.8.2021 

sidosryhmätapaaminen ja avoimet ovet 
Perttulassa. 
Toteutui livenä. 

tilaisuuden suunnittelu ja 
toteutus 

 palaute 

 osallistujamää-
rät 
n. 80 kävijää  

Aikuisten kalaruoka- ja kalankä-
sittelykurssit 

 suomalaisen järvikalan tunnetuksi 
tekeminen ja käytön lisääminen 

 opetetaan kalan käsittelyä ja val-
mistusta 

Ei suunniteltua toimintaa. 

kurssien suunnittelu ja to-
teutus mahdollisuuksien 
mukaan 
 

 palaute 

 osallistujamää-
rät 

 

Yhteistyötahoille järjestettävät 
tapaamiset 

 Järvitärskyt 

 informaation jakaminen 

 yhteistyö alueen eri toimijoiden 
kanssa 

Toteutui 1.12. Vaakuna-hotellissa hyb-
ridi-mallilla 

tapaamisten järjestäminen, 
tiedottaminen ja mainosta-
minen 

 palaute 

 osallistujamää-
rät 

55 osallistujaa 

Yhteistyöyhdistysten toiminnan 
tukeminen 
 

Tukea yhdistysten toimintaa ideoi-
malla ja järjestämällä vesiensuojelul-
lista ohjelmaa ja tiedonjakoa juhlissa ja 
vuosittain järjestettävissä yleisötilai-
suuksissa ja jäsenistön kokouksissa. 

Osallistuminen yhdistysten 
kokouksiin, tapahtumien 
järjestämiseen ja markki-
nointiin sekä tiedottami-
seen. 
 

 osallistujamää-
rät 

 tehdyt toimen-
piteet 
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Omaehtoisen vesistönhoidon edistämi-
nen ja toiminnan tukeminen. 

 Osallistuttu Katumajärven suoje-
luyhdistyksen 30-v juhlan suun-
nitteluun ja toteutukseen. 

 Yhteistyö Pro Mommilanjärven 
MoKe-hankkeen toimenpiteissä. 

 KVVYn Järvi-illassa Hämeen pien-
ryhmän vetovastuu. 

 Vesireppu-hankeyhteistyön käyn-
nistäminen Hämeenlinnan Ro-
tary-klubien kanssa. 

Kunnostuskohdevierailujen jär-
jestäminen 

Järjestetään muualta Suomesta tule-
ville tutustumiskäyntejä kunnostus-
kohteille 
Freshabit-hankkeen Metsähallitusve-
täjät Lammilla ja Ansionjärvellä. 
Suunniteltu vesistökunnostusverkos-
ton vuosiseminaarin maastoretkeily 
Hämeenkoskella ja Hausjärvellä ja 
vesistökunnostuskoulutuksen kohde-
opetusretkeily, jotka toteutuivat 
etäyhteyksillä luentotyyppisesti. 
Valtakunnallisen Freshabitin media-
turneen tilaisuus Rautajärven kosteik-
kotyömaalla lokakuussa. 

Retkien aikataulutus ja muu 
suunnittelu, kuljetusten ja 
tarjoilujen varaus, oppaana 
toimiminen, mahdollinen 
(osa)rahoitus 

 lkm 

 palaute 

 osallistujamää-
rät 

 

Muut puhekeikat 
 

tiedotetaan Vanajavesi- ja hanketyöstä 

 Luento vesikasvillisuuden niitto-
hankkeiden suunnittelusta ja to-
teutuksesta elyjen henkilökun-
nalle. 

 Luento Vesistökunnostuskoulu-
tuskurssin osallistujille Teuron-
Puujoen hankekokonaisuudesta. 

 Luento Keski-Hämeen ympäris-
töyhdistykselle Teuronjoen ja 
Puujoen hankekokonaisuudesta. 

 Tämänkin EU mahdollistaa –kier-
tue (3 tilaisuutta: Hml, Janakkala, 
Hattula), esitelty hanketoimintaa 

 Luento Navigaatioseuran vuosi-
kokouksessa. 

 Luento Lions Club Tavastian ko-
kouksessa. 

esitysten laadinta, matkat palaute 

 

Valkeakoskella pistettiin yleisöta-

pahtumaan pystyyn särkibaari. 

 

 

 

 

 

Veimme vesijaoston asiantuntijat tutustumaan  

eteläisellä Pirkanmaalla tehtyihin  

virtavesikunnostuksiin. 
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c. vesistömatkailu 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K   (TB)= Tavastia Blueways 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Aiemmin laadittujen vesistö-
matkailumateriaalien ylläpito  

 Talviaktiviteetit: avanto-
uinti, retkiluistelu… 

 Melontareitit 

 Vesiluontopolut 

 Kalapaikat 

Varmistua, että aiemmin laaditut vesis-
tömatkailumateriaalit tavoittavat koh-
deyleisönsä (kts. myös kohta Viestintä) 
Materiaaleja esitelty OP:n FB-livessä 
tammikuussa. Materiaalien jako ylei-
sötapahtumissa (mm. Hämeen par-
haat hankkeet –tapahtuma) ja markki-
nointi mediassa. 

 ylläpito 
 

palaute 

Vesistömatkailuun liittyvä sidos-
ryhmäyhteistyö 

esitellä ja markkinoida laadittuja vesis-
tömatkailumateriaaleja sekä kuunnella 
alueen toimijoiden tarpeita jatkoyhteis-
työstä 
Suunta luontoon –hanketta valmis-
teltu yhteistyössä ja saatu myönteinen 
rahoituspäätös. 

 erilaiset tapaamiset, 
kokoukset ja tuote-
esittelyt 

 markkinointi 

yritysten ja muiden 
toimijoiden kokema 
hyöty 
 

Suunta luontoon –hankkeen 
aloitus 
 

Hankkeen toimenpiteiden käynnistä-
minen sekä tiedottaminen ja sidosryh-
mäyhteistyö 
Käynnissä elokuusta alkaen.  

 reittien tuotteistami-
sen ja kiintorastiver-
koston rakentamisen 
aloittaminen sekä 
suunnistussovelluk-
sen kehitystyö 

 tiedotus ja markki-
nointi 

 palaute 

 yritysten ja mui-
den toimijoiden 
kokema hyöty 

 medianäkyvyys 

 

d.  ympäristökasvatus 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Päiväkotien ja koulujen luonto-
tuokiot  

 
 

 vahvistaa lasten luontosuhdetta 
itse kokeilemalla, keksimällä ja 
tutkimalla 

 toteutus luonnossa 
Lähiluonnon ihmeitä –hankkeessa to-
teutettu 19 eskarien luontotuokiota.  

 suunnittelu ja toteu-

tus: erilaiset kilpailut ja 

aktiviteetit  

 palaute 

 osallistuja-mää-
rät 

Tuokioihin osallistu-
nut 281 lasta ja 
hankkeessa tavoi-
tettu 1200 hlöä 
(kiertävä näyttely) 

Päiväkotien ja koulujen pilkki- ja 
onkipäivät sekä kalankäsittelypäi-
vät  
 
7 pilkkipäivää 
2 onkipäivää 
4 kalankäsittelyä 

 oman vesistön merkityksen ja ar-
von oivaltaminen jo lapsena 

 uusien tietojen ja taitojen omak-
suminen 

Lähikalaa lautaselle –hankkeessa to-
teutettu 8 opetustuokiota ja lisäksi 
osallistuttu kahteen koulujen onkipäi-
vään yhteistyössä kalatalousalueiden 
kanssa. 

 koulujen ja päiväkotien 
pilkki- ja onkipäivät 

 palaute 

 mediajulkisuus 

 osallistujamää-
rät 

Kalankäsittelytuoki-
oihin osallistunut 
102 nuorta. Onkipäi-
viin osallistui n. 100 
lasta 

Yläkoululaisten luontoseikkailupäi-
vät 

 4H metsäpäivät Ahvenistolla 

 oman vesistön merkityksen ja ar-
von oivaltaminen 

 uusien tietojen ja taitojen omak-
suminen 

Toteutui syyskuussa 

 metsäpäivät 2 kpl  palaute 

 osallistujamää-
rät 

765 nuorta 

Lasten tapahtumat 

 Hauhon perhepilkkipäivä 

 MLL talvipäivät Iittalassa 

 lasten onkipäivät 

 kehitysvammaisten onkipäivät 
 

 Vanajavesikeskuksen työ sekä ve-
siensuojelu ja kalastusmahdolli-
suudet tulevat tutuksi myös lap-
sille ja perheille 

 suunnittelu ja toteu-
tus: erilaiset kilpailut ja 
aktiviteetit 

 Onni-Monni 

 yhteistyö muiden toi-
mijoiden kanssa 

 palaute 

 osallistujamää-
rät 

 tapahtumapäi-
vien määrät 
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 Lapset kiinnostuvat vesistön tilan 
parantamisesta ja lähiympäristös-
tään. 

 Uusien tietojen ja taitojen omak-
suminen 

Peruuntui tältä vuodelta 

 

Lasten taidefestivaali Hippalot  

 teemana historia 
 Vahvistaa lasten luontosuhdetta 

itse kokeilemalla, keksimällä ja 
tutkimalla 

Peruuntui tältä vuodelta 

 työpajojen järjestämi-
nen 

 Onni-Monni 

 tilaisuuden järjestelyt, 
rahoitus 

 palaute 

 osallistuja-mää-
rät 
 

 

e. viestintä 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Lyhytelokuvat 

 
Eri teemaisia lyhytelokuvia mahdolli-
suuksien mukaan 
Lähiluonnon ilmeitä –hankkeen esitte-
lyvideo. Suunta luontoon –hankkeen 
videokuvaukset alkoivat syksyllä. 

 elokuvien suunnittelu 
ja kuvaus sekä editointi 

palaute 

Juttujen kirjoittaminen ja ohjel-
maideat medioille 
(Radio ja tv, lehdet) 

tiedottaa ajankohtaisista asioista Vana-
javesi-työssä ja vahvistaa yhteistyötä 

 Hämeen Sanomien Vanajavesi-liite 
Vanajavesiliite ilmestyi lokakuussa. 
YLE uutisoinut Suunta luontoon –
hankkeesta, lainapaatista ja isosor-
simosta. Artikkeli ELY:n Uutisrysä-leh-
teen Lähikalaa lautaselle –hankkeesta.  

 yhteistyö toimijoiden 
kanssa 

 omat artikkelit 

medianäkyvyys 

Uutiskirjeet Tiedottaa Vanajavesikeskuksen ajan-
kohtaisista asioista. Testataan digitaa-
lista uutiskirjettä. 
4 uutiskirjettä ilmestynyt 

 uutiskirjeiden laadinta 

 jakelun päivitys 

 

Pisaroita-kirja & Droplets-kirja kirjaa myydään noin 50 kappaletta, jat-
ketaan alennusmyyntiä 
Pisaroita-kirjaa myyty 12 kpl, 
Droplets-kirjaa 1 kpl, Droplets lähe-
tetty kaikkiin alueen lukioihin englan-
nin kielen opetuksen materiaaliksi 

markkinointi myyntilukemat 
 

WWW-sivut 
 

Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyllistä 
tietoa. 
Tiedotetaan sopivilta osin muiden toi-
mijoiden vesistö- ja ympäristönhoito-
toiminnasta. 
32 000 istuntoa, heinäkuu suosituin, 
suosituimmat sivut retkiluistelupaikat, 
kalapaikkaopas, avantouintipaikat ja 
melontareitit 

 Verkkosivujen päivittä-
minen 

 Aineiston tuottaminen 
(kuvat, tekstit) 

 palaute  

 kävijämäärät 
 

Sosiaalinen media: Facebook, In-
stagram ja Twitter 

 Tuotetaan tavoittavaa ja hyödyl-
listä tietoa. 

 Ohjataan kävijöitä www-sivuille 

 Tiedotetaan sopivilta osin muiden 
toimijoiden vesistö- ja ympäristön-
hoitotoiminnasta. 

 Instagramin ja Twitterin aktivointi 
FB: 60 päivitystä (741 seuraajaa), In-
stagram: 19 päivitystä (450 seuraajaa), 
Twitter: 2 päivitystä 

 sisällön tuottaminen 

 sivuston boostaus 
 

 Tykkääjien 
määrä. 

 Artikkelien le-
viäminen. 
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Sähköisen kalapaikkaoppaan yllä-
pitäminen 
 

 vapaa-ajan kalastuksen lisäämi-
nen alueella 

 tiedon ja palvelujen kerääminen 
yhteen 

Vaatii resursseja päivittämiseen 

ylläpito ja päivitys 
 

 palaute 

Isosorsimo-hankkeen tiedotus-
toimenpiteet 

Hankkeen toimenpiteistä tiedottami-
nen (infotilaisuudet, työnäytökset, säh-
köinen tiedotus, media) 
Vieraslaji matalaksi – virtuaalityönäy-
tös ja Puujoen työnäytös pidetty, info-
tilaisuuksia Järvitärskyt, Itämeripäivä, 
Tervassa tapahtuu, Katumajärvipäivä. 
Aktiivinen tiedotus ja mediayhteistyö. 

 Aineiston tuottaminen 

 Verkkosivujen päivittä-
minen 

 Yritysyhteistyö 

 palaute 

 osallistujamäärät 

 medianäkyvyys 
paljon myönteistä 
palautetta, virtuaali-
työnäytöksessä yli 
80 osallistujaa ja 
Puujoella 50 osallis-
tujaa 

Muu vieraslajitiedotus Tiedotetaan Vanajaveden alueen ran-
tojen vieraslajeista, mm. hyytelösam-
maleläimestä 
Renkajärven vesiruttokartoitukseen 
liittyvä tiedottaminen. 

Esitteen laadinta? Esitteen toimivuus  

Valokuvauskilpailu Järjestetään Vanajavesikeskuksen valo-
kuvauskilpailu, johon kuka tahansa voi 
osallistua max kolmella sähköisesti lä-
hettävällä valokuvalla.  
Valokuvauskilpailu alkoi 1.3. ja päättyi 
elokuussa.  

 suunnittelu, koordi-
nointi & tiedotus 

 tuomariston työsken-
tely 

 palkinnot 

 kisakuvien luku-
määrä ja laatu 

145 hienoa kuvaa 

 saatu palaute 

 

f. palvelut 

vastuuhenkilöt Mika S ja Heidi K 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Soutuvenelainaus panttiperiaat-
teella  

Lainattavan soutuveneen ansiosta ne-
kin, joilla ei ole omaa venettä tai ka-
noottia, voivat päästä vesille Vanajave-
dellä 
Lainapaatti ei ollut käytössä. 

 tiedotus 

 pieniä tarvikehankin-
toja venettä varten 

veneen lainauskerrat 

Virtaamamittari ja muut maasto-
välineet 

 tarjota yhteistyöverkostolle mah-
dollisuus lainata virtaamamittaria 
ja muita hankittuja vesienhoitovä-
lineitä; laaditaan VVK:n lainaa-
mista välineistä esite & www-sivu  

 saada lisää tietoa vesien tilasta 
Virtaamamittaria ja puronäytteenot-
toon liittyviä laitteita lainattu yhdis-
tysten omatoimiseen näytteenottoon. 

 tiedotus 

 raportointi 

 palaute 

 lainausmäärät 

 maksatushake-
muksen hyväk-
syminen 

 medianäkyvyys 

Onni-Monnin keikkakalenteri Onni-Monni esiintyy yhteistyökumppa-
neiden tilaisuuksissa ilman VVK-tiimin 
tukea. 
Ei keikkoja. 

Onni-puku lainataan käyt-
töön 

Tilaisuuksien luku-
määrä ja Onnia ta-
paamassa käyneen 
yleisön määrä. 

Maksulliset palvelut  Tehdään pienimuotoisia, Vanajavesi-
keskuksen toimintaan liittyviä vesien-
hoitoalan palveluja, joista saadaan 
maksu (esim. asiantuntija-artikkelien 
kirjoittaminen, luontokerhon vetämi-
nen)  
Arvioidaan olisiko VVK yhteydessä toi-
mivalle yritykselle toimintaedellytyksiä 
Eeva piti maksullisen luennon ELYssä. 

pienimuotoisesti, mahdolli-
suuksien ja työtilanteen 
mukaan 

 

taloudellinen tuotto 
suhteessa työmää-
rään; saatu palaute 
työstä 
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III   VANAJAVEDEN HOIDON JATKUVUUDEN TURVAAMINEN 

 

a) uusien hankkeiden valmistelu 

vastuuhenkilö Sanni MJ 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 
Vesistömatkailun edistä-
mistyölle jatkoa 

Jatketaan hyvin alkanutta työtä alueen 
vesistömatkailun edistämiseksi; selvite-
tään rahoitusmahdollisuuksia 
Suora jatko ei ollut mahdollinen mutta 
virkistyskäyttöön liittyvä Suunta luon-
toon –hankkeelle saatiin rahoitus. 

 hankesuunnittelu 

 rahoituksen hakemi-
nen uudelleen 

rahoituksen hankin-
nassa onnistuminen 

Ympäristökasvatustyöhön 
uusia avauksia 

Viritetään uudenlaista ympäristökasva-
tustyötä 

Syvyyksien salapoliisit –hakemus 
MMM:lle Kielteinen rahoituspää-
tös 

 Lähiluonnon ihmeet –hakemus 
Leader Linnaseutu ry:lle Myöntei-
nen rahoituspäätös 

 Lumoava luonto –hakemus Keski-
Suomen ELYlle Kielteinen rahoitus-
päätös, haku uusittu 

 Vesireppu-hankeyhteistyön käyn-
nistäminen Hämeenlinnan Rotary-
klubien kanssa Suunnitteilla 

 uuden hankesuunnitel-
man laadinta 

 hanketukirahoituksen 
haku 

rahoituksen hankin-
nassa onnistuminen 

Vanajaveden vesiperinnön 
jäljillä –hanke  tai muu Va-
najaveden laakson kehittä-
mishanke 

 Vanajaveden laakson kansallismai-
seman houkuttelevuuden vahvista-
minen 

 Saada rahoitus hankkeelle 
Valmisteltu kansainvälistä maisema-
hanketta Maa- ja kotitalousnaisten 
kanssa jonka esiselvitystyölle saatu ra-
hoituspäätös. 

 Hankesuunnittelu  

 Rahoituksen hakemi-
nen uudelleen 
 

 Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 
 

Mahdollinen hankeyhteis-
työ jossakin suuressa kv-
hankkeessa? 

päästä mukaan johonkin kansainväli-
seen vesienhoitohankkeeseen (ilman ra-
hallista panostusta) 
Osallistutaan sidosryhmänä POOL-
hankkeeseen, jossa on mukana ranska-
laisia ja suomalaisia tutkijoita. 

hankehakemuksen valmis-
telun, mahd. ohjausryhmä-
paikat 

 Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

Muiden toimijoiden han-

keaihioiden kehittäminen 

Tuetaan kumppaneita hankeaihioiden 
kehittämisessä 
Pro Mommilanjärven tukena hankeke-
hittelyssä 

Asiantuntija-apu  

Teuronjoen-Puujoen han-

kekokonaisuuden vahvista-

minen 

kehitetään edelleen hankekokonai-
suutta, jolla vähennetään Vanajaveden 
alueen tärkeimmän kuormitusalueen 
kuormitusta  

 odotetaan päätös JUUREVA-hanke-
hakemukseen 
myönteinen rahoituspäätös saatu, 
hanke aloitettu 

Laadittu rahoitushakemus, jossa mu-
kana patokohteiden toteutuskuluja 
muutamalle kohteelle 

 hankesuunnittelu 

 rahoituksen hakemi-
nen 

 osahankkeiden käyn-
nistäminen 

 sidosryhmäyhteistyö 

 Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

 Hankkeen onnis-
tunut aloitus 

Lintuvesien hoidon ja kun-

nostuksen jatkohankkeen 

valmistelu 

Valmistellaan hanke, joka vahvistaa 
FRESHABITissa hyvin aloitettua lintuve-
sien kunnostamisen osaamista ja sopii 

 hankesuunnittelu 
 

 



29 

 

vuosien 2021-2027 Lintuvesien kunnos-
tuksen ja hoidon rahoitusohjelmaan 
(YM & MMM)  
Tehty rahoitushakemus Metsä Grou-
pille sekä Järjestö-HELMI –ohjelmaan. 

Isosorsimon torjuntahank-

keen suunnittelu 

Pyritään löytämään rahoittaja isosorsi-
mon torjuntahankkeelle yhteistyössä 
KVVY:n kanssa 
lobattu asiaa YM:n ja MMM:n suun-
taan, VN TEAS-haku ei toteutunut  

 hankesuunnittelu  Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

Ilmastonmuutosvalmiudet 

–aiheisen hankkeen suun-

nittelu 

selvitetään rahoitusmahdollisuuksia hä-
mäläisten ilmastonmuutosvalmiuksia 
kehittävälle tiedonvälityshankkeelle 
Valmistellaan Yhteisillä aalloilla II –
hanketta yhteistyössä Vesijärvisäätiön 
kanssa. 

 hankesuunnittelu  Onnistuminen 
rahoituksen han-
kinnassa 

Campus Aquan ideointi Ideoidaan Campus Aqua –ehdotusta 
eteenpäin ja rakennetaan siinä tarvitta-
vaa yhteistyöverkostoa; haetaan rahoi-
tusta ideaa ehdotettu uudestaan HAM-
Kille, ei vielä saatu vastausta 

  

Eteläisen Vanajaveden neu-

vottelukunta 

Osallistutaan PIR-ELYn koordinoimaan 
neuvottelukunnan toimintaan. 
Verkosto kokoontui ensimmäisen ker-
ran joulukuussa PIR ELY-vetoisesti. 

 Kokoukset Uusien hankkei-
den käynnistymi-
nen 

 

b) varainhankinta ja kumppanuusyhteistyö 

vastuuhenkilö Sanni MJ   

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Kuntarahoittajayhteistyö   vahva tuki toiminnalle 
kunnista jatkuu 

 win-win-yhteistyö 
Kuntarahoitusneuvottelut 
käyty, myönteinen rahoitus-
päätös kaikilta 12 kunnalta 

 kuntarahoitusneuvottelut 

 toteutetaan toimenpiteitä 
eri kuntien alueella 

 kuntarahoittajien laskutus 
 

 kunnilta saatu palaute 

 onnistuminen win-win-
yhteistyön luomisessa 

Muu rahoitus: olemassa ole-
vien säätiöiden kytkentä, 
muiden taloudellista tukea 
tuovien yhteistyömallien ke-
hittäminen 

 rahoituksen hankinta 

 yhteistyöverkoston vah-
vistaminen ja laajentami-
nen 

 näkyvyys 

 luodaan hyviä yhteis-
työsuhteita muihin alu-
eella toimiviin säätiöihin 
sekä muihin toimijoihin 

Haettiin ja saatiin rahoitusta 
Tuuliaisen säätiöltä kala-
tiehankkeelle. 

yhteydet relevantteihin sääti-
öihin ja kumppaneihin, yhteis-
työneuvottelut 
 
 

saadun muun rahoituksen 
määrä, onnistuminen win-
win-yhteistyön luomisessa 

 

Yhteistyö pääyhteistyökumppaneiden kanssa 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Yhteistyö pääyhteistyökump-

paneiden kanssa 

 vahva tuki toiminnalle kump-
paneilta jatkuu 

 win-win-yhteistyö 

 kaikkien kumppaneiden 
kanssa toteutetaan sovittuja 
toimenpiteitä (tavoitteena 

rahoitusneuvottelut jatkosta; panos-
tetaan siihen, että kumppanit saavat 
aiempaa enemmän näkyvyyttä  

kumppaneilta 
saatu palaute, 
onnistuminen 
win-win-yhteis-
työn luomisessa  
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tasapaino käytettävissä ole-
vien resurssien suhteen ja 
kumppaneiden tasapuolinen 
kohtelu) 

 uusien sopimusten solminta 
vuosille 2022-2025 

Hämeen Sanomat Oy  Vanajavesi-liite 

 ilmaiset ilmoitukset  

 muut toimenpiteet sovitaan 
tarkemmin vuoden mittaan 

ilmaisia ilmoituksia useita; Vana-
javesi-liite 

Vanajavesi-liitteen ideointi ja osittai-
nen sisällön tuotanto 

 

 

Etelä-Hämeen Osuuspankki toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan  
Virtuaalistriimaus Op:n asiak-
kaille 

 TOP 5 Virtuaalistriimaus palaute, osallis-
tujamäärät 
suosittu 

Hämeenlinnan Osuusmeijeri mahdolliset toimenpiteet sovitaan 
tarkemmin vuoden mittaan 
ei toimenpiteitä 

  

HS-Vesi Oy toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan 
vesijaostossa ajatusten vaihto, 
Viralan patojen suunnittelussa 
asiantuntijayhteistyö 

  

delfortgroup Tervakoski Oy toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan 
Tervassa tapahtuu –tapahtu-
massa mukana 

Tervassa tapahtuu -tapahtuma  

HAMK  Isosorsimo-hankeyhteistyö 
kestävän kehityksen sekä bio- 
ja elintarviketekniikan opis-
kelijoiden kanssa 

 Lähiluonnon ihmeitä –yhteis-
työ 

 Lähikalaa lautaselle -yhteis-
työ 

 Suunta luontoon –yhteistyö 
HAMK Smartin kanssa 

 luennot kestävän kehityksen 
opiskelijoille 

 OK-hankeyhteistyö  
monta yhteistä hanketta + muu 
yhteistyö 

hankkeiden toimien toteuttaminen  

Koulutuskuntayhtymä Tavastia toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan 
ei toimenpiteitä 

  
 

Kultakeskus Oy toimenpiteet sovitaan tarkemmin 
vuoden mittaan 
ei toimenpiteitä 

   

 

Vanajavesikeskuksen Itä-

meripäivän teemat kiinnos-

tivat yleisöä. Tässä tutki-

taan kaikuluotauskarttoja. 

Suosituin oli Järvipelasta-

jien näytös.  
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IV      TALOUSHALLINTO JA SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖ 

vastuu Sanni MJ, Päivi L ja muut 

Tehtävä  Tavoitteet Panokset Mittarit 

Vanajavesisäätiön hallituk-
sen työskentely 

 Hallitus ohjaa säätiön 
toimintaa viisaasti, suju-
vasti ja hyvässä hengessä 

 Vanajavesikeskuksen toi-
mintaedellytyksistä huo-
lehtiminen ja niiden vah-
vistaminen 

 Vanajavesikeskuksen toi-
minta on tuloksellista ja 
vaikuttavaa. 

4 kokousta pidetty 

 säätiön hallituksen kokous-
ten valmistelu ja toteutus, 
kokouksia 4-5 kpl/v  

 säätiön vuoden 2020 toimin-
takertomuksen laadinta 

 säätiön toiminta- ja rahoi-
tussuunnitelman laadinta 
vuodelle 2022 

hallituksen työskentelyn vii-
saus, sujuvuus ja yhteishenki  
 

Talouteen liittyvät lakisää-
teiset raportit ja selvitykset 

Säätiön taloutta ja muuta toi-
mintaa hoidetaan vastuulli-
sesti, luotettavasti ja moit-
teettomasti.  
tilinpäätös, tilintarkastus ja 
vuosiselvitys 2020 ok 

 tilinpäätöksen ja toiminta-
kertomuksen laadinta (yh-
teistyö Gallant Oy)  

 tilintarkastus 

 vuosiselvitys 2020 säätiöre-
kisterille  

 palaute tilintarkasta-
jalta  

 mahdollinen palaute 
säätiörekisteriltä  

 
 

Neuvottelukunnan työs-
kentely 

Arvovaltainen neuvottelu-
kunta, joka koostuu korkean 
tason asiantuntijoista ja visi-
onääreistä, tuo Vanajavesi-
työhön kokemuksensa, näke-
myksensä ja arvokasta asian-
tuntemustaan yhteiskunnalli-
sesta vaikuttamisesta. 
ei pidetty kokousta koronan 
vuoksi 

säätiön neuvottelukunnan ko-
kouksien järjestäminen 1 ker-
taa/v 
 

toiminnan sujuvuus ja yhteis-
henki; saatu palaute 

Freshabit-hankkeen koor-
dinointi, raportointi, talou-
den seuranta ja maksatuk-
set 

Hankkeen Vanajaveden alu-
een kokonaisuudenkoordi-
nointi, hallinnointi ja rapor-
tointi sujuu. 
Raportointi ok, OHRY kah-
desti, saatu lisärahoitusta PI-
RELYstä, maksatukset ELYille 
ok 
 
 

 raportointi Metsähallituk-
selle (MH) VVK:n toimenpi-
teistä  

 raportit hankkeen talou-
desta MH:lle  

 ohjausryhmä 2 kertaa vuo-
dessa + kohdekohtaiset työ-
ryhmät 

 maksatushakemusten laa-
dinta ELYille 

 hankekumppaneiden 
yhteistyön sujuvuus 

 palaute raportoinnista 

 palaute ohjausryhmältä 

 rahoituksen sujuvuus 
 

Isosorsimo -hankkeen 
koordinointi, raportointi, 
talouden seuranta ja mak-
satukset 

Hankkeen koordinointi, hal-
linnointi ja raportointi sujuu. 
1/2021 ja 7/2021 maksatuk-
set ok  
 
 
 

 ohjausryhmä 2 kertaa  

 kululaskelmien toimittami-
nen HAMKille ja hankkeen 
koordinointi  

 laskelmien laadinta  

 maksatusaikataulu: 
1/2021,  7/2021 

 palaute ohjausryhmältä  

 määräaikojen mukai-
sesti toimiminen 

 maksatusten hyväk-
syntä ongelmitta 

Muiden hankkeiden ja ELY-
jen avustusten haku- ja 
maksatus- sekä raportointi-
työt 
 

Tuottaa tarvittavat suunnitel-
mat, raportit ja muu doku-
mentointi hankkeiden hake-
mista ja maksatusta silmällä 
pitäen. 
Hoidettu asiaankuuluvasti 

Hankkeiden raportointi ja maksa-
tushakemusten laadinta; uusien 
hanketukiavustusten haku 
ELYistä 

 Onnistuneet hakemuk-
set ja rahoituspäätökset 

 Kulujen hyväksyntä 
maksatuksessa 

Väliaikaisrahoituksen han-
kinta 

pyydetään tarvittaessa väliai-
kaisrahoitusta Hämeenlinnan 
kaupungilta (myönteinen pää-
tös on) 
Ei ole ollut tarvetta. 

lainan nosto tarvittaessa väliaikaisrahoituksen järjes-
tyminen 



32 

 

Koko VVK:n toiminnan 
suunnittelu, johtaminen ja 
raportointi (Sanni MJ) 

VVK toimii strategisesti, tulok-
sekkaasti ja tehokkaasti.  
Hyvin sujuu. 
 

 hallituksen päätösten toi-
meenpano ja muu strate-
gian toteuttaminen  

 VVK vuosiraportin 2020 laa-
dinta 

 VVK vuosisuunnitelman 
2022 laadinta 

 talousseuranta ja –ohjaus 

 tiimin vetäminen ja muu esi-
miestyö 

 toiminnan tuloksekkuus 
ja tehokkuus 

 raporttien selkeys ja 
käyttökelpoisuus, niiden 
laadinnan kustannuste-
hokkuus 

 työyhteisön toimivuus 

Vanajavesikeskuksen tiimi-
palaverit 
 
Yhteydet Vanajavesikes-
kuksen asiantuntijaryhmiin 
ja sidosryhmiin 

 Kuntayhdyshenkilöt 

 VVK:n vesijaosto 

 Hämeen ELY-keskus 

 Hämeen liitto 

 HAMK 

 Hämeenlinnan kau-
punki 

 Toimielimet ja ryhmät 
kokoontuvat sovitussa 
aikataulussa, kokoukset 
ovat hyvin järjesteltyjä ja 
valmisteltuja sekä sisäl-
löltään mielenkiintoisia. 

 Tarvittavat asiakirjat 
(kutsut, asialistat, muis-
tiot/pöytäkirjat) tuote-
taan ajoissa ja tarvitta-
vassa laajuudessa. 

 Yhteydenpito on luonte-
vaa ja keskustelevaa 
sekä idearikasta. Tieto ja 
ajatukset kulkevat mo-
lempiin suuntiin. 

 Vesijaosto kokoontunut 
etänä 3 kertaa sekä 
maastossa (Pirkanmaan 
virtavesikohteet) kerran 

 ELY-palavereita 5 kpl, 
kysely kokouskäytän-
teistä 

 Tutustuttu Hämeenlin-
nan uusiin viranhaltijoi-
hin 

Kokousten järjestelyvastuu: 

 Kuntayhdyshenkilöt tapaa-
miset 1 kerta vuodessa  

 Vesijaoston kokoukset n. 2-3 
kk välein, maastoretkeily 
kerran vuodessa 

 Hämeen ELY-keskuksen yh-
teistyökokoukset n. 2-3 kk 
välein  
 

Toteutuneet kokoukset ja 
niiden dokumentointi 
 
Kokouksiin osallistuvien hen-
kilöiden panos (läsnäolo, 
osallistuminen keskusteluun) 

Yhteistyö kollegaorganisaa-
tioiden ja muiden vastaa-
vien toimijoiden kanssa  

Ajatusten vaihto ja yhteistyö 
kollegaorganisaatioiden 
kanssa, mm. Vesijärvisäätiön 
kanssa. Yhteistyöneuvotte-
luita Vesijärvisäätiön ja 
KVVYn kanssa 

Tapaamiset 
 

Suhteiden laatu 

Vertaistuki vesienhoito-or-
ganisaatioita suunnittele-
ville toimijoille 

Annamme kokemukseen pe-
rustuvaa vertaistukea ja neu-
voja toimijoille, jotka suunnit-
televat vesienhoito-organi-
saatioiden perustamista 
Ei toimenpiteitä. 

ohjausryhmiin ja kehityspalave-
reihin osallistuminen 

kokemustemme hyödyllisyys 
muille toimijoille 

Vuokra, vakuutukset, työ-
terveys, atk- ja puhelinyh-
teydet ym. (Päivi) 

Toimitilat ovat tarkoituksen-
mukaiset ja työntekijöillä on 
käytössä tarvittavat työväli-
neet. Työterveyshuolto toimii 
ja vakuutukset kattavat riittä-
vän hyvin.  
Kaikki ok. 

 yhteydenpito palveluntarjo-
ajiin tarvittaessa 

 ylläpidetään olemassa ole-
vat olosuhteet 

toimitilojen ja työkalujen toi-
mivuus 

Laskutus, laskujen maksu, 
palkkojen maksu, kirjanpito 
ym. (Päivi) 

Rahaliikenne sujuu niin kuin 
pitääkin. Kehitetään talous-
hallintoa muuttuvia tarpeita 
vastaavaksi. 
toiminut hyvin 

 oma laskutus ja laskujen 
maksu 

 Gallant Oy: palkanmaksu ja 
kirjanpito 

 laskujen maksu ja lasku-
tus oikea-aikaisesti 

 palkanmaksun sujuvuus 
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Tiimin työhyvinvointi: kou-
lutus, virkistys 
 
  

 hyvä jaksamistaso kai-
killa tiimin jäsenillä 

 ei liikaa ylitöitä 

 kaikilla mahdollisuus op-
pia uutta  

osallistuttu Lahti Lakes 2021 
ja Shallow Lakes webinaarei-
hin, Sanni opiskellut uudista-
van maanviljelyn e-opistossa, 
Heidi suoritti paikkatiedon 
peruskurssin 

viikkoliikunta mahdollisuuksien 
mukaan, retki, virkistystilaisuu-
det, TET-jaksot, kouluttautumis-
mahdollisuudet, lounassetelit, 
lehtitilaukset, työtilojen viihtyi-
syys 

 sairauspoissaolot 

 ylityötunnit 

 jaksamistaso 

 työyhteisön henki 

 koulutuspäivien lkm 

 kivojen retkien tunti-
määrä 

Rekrytointi  
 
 

Jos resurssit sen sallivat, rek-
rytoidaan osaavia työnteki-
jöitä, joilla on asenne kohdal-
laan. 
rekrytoitu Ilona Vuorinen ja 
Alexander Kurtz lyhytai-
kaiseksi lisäresurssiksi  

 mahdolliset rekrytointihaut 
ja haastattelut 

 perehdytys 

 rekrytoitujen lkm 

 uusien työntekijöiden 
osaavuus, aikaansaa-
vuus ja asenne  

 

Isosorsimon poistonäytös Hausjärven Haminankylällä veti 

hyvin väkeä. Niittokauha kiinnosti viljelijöitä myös muihin 

käyttötarkoituksiin. 

 

 

 

 

 

 

Janakkalan Hyvälammi on valitettavasti palautunut ennal-

leen 10 vuotta sitten tehdystä, veden kirkastaneesta kemi-

kaalikäsittelystä. Suunniteltiin uutta kemikalointia yh-

dessä konsultin ja alueen asukkaiden kanssa. 

 

 

 

 

JUUREVA-hankkeen tilakäynneillä etsittiin esimerkkikohteita maa- ja 

metsätalouden vesienhallintaan. Alueelta löytyy viljelijöitä, jotka 

ovat edelläkävijöitä. Tässä ollaan Mommilan kartanon mailla vilje-

lijä Ari Torttilan kanssa katsomassa pellon kosteusmittaria, joka on 

asennettu pellolle osana Carbon Action –ohjelman hiiliviljelijäyhteis-

työtä. 
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Liite 2  Vanajavesikeskuksen toimihenkilöt ja luottamushenkilöt  

 
Henkilöstö  

Vuonna 2021 Vanajavesikeskuksen tiimi koostui kuudesta työntekijästä (yhteensä 5,8 htv). 

Normaalitiimin lisäksi töissä oli myös Ilona Vuorinen lyhytaikaisella pestillä sekä yksi harjoit-

telija. 

Tiimi 2021 

pääsihteeri, asiamies MMM (ympäristönsuojelu) Sanni Manninen Johansen 

vesistöasiantuntija FM (hydrobiologia) Suvi Mäkelä (pääsihteerinä huhti-syyskuu) 

projektipäällikkö metsätalousinsinööri Mika Soramäki (työnantaja HAMK) 

ympäristökoordinaattori FM (ympäristöekologia) Heidi Kontio 

hankekoordinaattori FT (ympäristöekologia) Eeva Einola (80 %) 

toimistonhoitaja ATK-merkonomi Päivi Lautala 

tiimin lyhytaikainen lisävahvistus 

suunnittelija, hortonomi Ilona Vuorinen 19.4.-18.6.2021 (9 viikkoa) ja 16.8.-17.9.2021 (5 viikkoa)  

Hyrian harjoittelija Alexander Kurtz ajoittain jaksolla 25.1-30.9.2021 

 

Vanajavesisäätiön hallitus 2021 

 
 

Neuvottelukunta 

Vanajavesikeskuksen arvovaltaisen neuvottelukunnan jäsenet ovat korkean tason asiantunti-
joita ja visionäärejä, jotka toimivat Vanajavesikeskuksen neuvonantajina ja suunnannäyttä-
jinä. 
 

Neuvottelukunnan puheenjohtajisto   

1. puheenjohtaja Juhani Damski, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö  

2. varapuheenjohtaja Olli-Poika Parviainen, kaupunginjohtaja, Hämeenlinnan kaupunki  

 

Säätiön perustajatahot (Hämeenlinna on puheenjohtajistossa);  

3. Katariina Koivisto, kunnanjohtaja, Hattulan kunta, varalla vs. kunnanjohtaja Pekka Järvi 
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4. Reijo Siltala, kunnanjohtaja, Janakkalan kunta      

5. Jukka Varonen, kaupunginjohtaja, Valkeakosken kaupunki  

6. Matti Puotila, Hämeen Sanomien hallituksen puheenjohtaja 

7. Kari Aikio, aluepäällikkö, MTK Häme 

8. Juha Haukka, toimitusjohtaja, Hämeen Yrittäjät 

9. Ann Selin, puheenjohtaja, Palvelualojen Ammattiliitto PAM  

  

Pääyhteistyökumppanit 

10. Mikko Soini, päätoimittaja, Hämeen Sanomat 

11. Mika Helin, toimitusjohtaja, Etelä-Hämeen Osuuspankki 

12. Risto Koski, toimitusjohtaja, Hämeenlinnan Osuusmeijeri 

13. Jouni Haajanen, kuntayhtymän johtaja, Koulutuskuntayhtymä Tavastia 

14. Pertti Puusaari, rehtori, HAMK  

15. Jukka Meriluoto, toimitusjohtaja, Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy  

16. Ilkka Saarinen, toimitusjohtaja, Tervakoski Oy/Delfort Group 

17. Ilkka Ruohola, toimitusjohtaja, Kultakeskus Oy 

 

Muiden rahoittavien kuntien edustajat (poislukien säätiön perustajatahot, ne ovat jo edellä) 

18. Markku Koskinen, pormestari, Kärkölän kunta  

19. Ilpo Markkola, kunnanhallituksen varapj. , Hollolan kunta 

20. Antti Peltola, kaupunginjohtaja, Akaan kaupunki 

21. Mikko Salmela, kunnanjohtaja, Lopen kunta  

22. Sami Sulkko, kaupunginjohtaja, Riihimäen kaupunki 

23. Pekka Määttänen, kunnanjohtaja, Hausjärven kunta 

24. Kalle Larsson, kunnanjohtaja, Tammelan kunta 

25. Heidi Rämö, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta 

 

Sidosryhmien edustajia 

26. Liisa Pietola, ympäristöjohtaja, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry  

27. Lauri Arvola, professori, Helsingin yliopisto 

28. Matti Lipsanen, kehittämisjohtaja, Hämeen liitto 

29. Timo Reina, varatoimitusjohtaja, Suomen kuntaliitto ry 

30. Tommi Muilu, ylijohtaja, Hämeen ELY-keskus 

31. Juha Niemelä, vuorineuvos  

32. Esa Tommila, ympäristöneuvos   

33. Sirkka-Liisa Anttila, kansanedustaja emerita  

34. Johannes Koskinen, kansanedustaja, ministeri emeritus 

35. Marko Koskinen, kehityspäällikkö, Pirkanmaan liitto  

36. Tuija Nummela, toiminnanjohtaja, Maanomistajain liitto ry  

37. Sirpa Pietikäinen, Euroopan parlamentin jäsen  

38. Anna-Stiina Heiskanen, vesikeskuksen johtaja, Suomen ympäristökeskus 

39.  Ilkka Herlin, Baltic Sea Action Group  

40. Martti Pura, ministeri emeritus, säätiön hallituksen pj. vv. 2012-2013 

41. Juhani Honka, professori, säätiön hallituksen pj. vv. 2014-2015 

42. Aarne Kauranen, maakuntaneuvos, säätiön hallituksen pj. vv. 2016-2017 

43. Pekka Järvinen, säätiön hallituksen pj. vv. 2018-2019 
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Kuntien yhteyshenkilöt  

Vanajavesikeskuksen alueen kuntien yhteyshenkilöt tapaavat vuosittain ja antavat palautetta 

ja ideoita Vanajavesi-työn kehittämiseksi. 

 

 
 

Vesijaosto, pj. professori Kimmo Kahilainen   

Vanajavesikeskuksen alueen vesiasiantuntijoista koostuva vesijaosto on osoittautunut tärke-

äksi keskustelu- ja yhteistyöfoorumiksi. 
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Liite 3  Vuonna 2021 jaetut vesienhoitoavustukset   

 

Nro Hakija Avustuskohde Toimenpide 
 Lopullinen rahoitus-

päätös       € 

1 Muurilan osakaskunta Kappelintie - 10-tien sil-

lalle Renko (Hml) 

Kaislan ja vesikasvien niitto 500  

2 Tiina ja Kimmo Hanhinen Vanajaveden Metsäkan-

san Mommonlahti (Val-

keakoski) 

Niittotyö  500  

3 SMPS Hämeenlinnan Järvipe-

lastajat ry 

Virvelinranta - Vanajan-

niemi ja Virvelinranta - 

Kernaalanjärvi 

(Hämeenlinna, Hattula, 

Janakkala) 

Pienveneliikenteelle kohdistu-

van, isosorsimon aiheuttaman 

turvallisuusuhan kartoitus ja 

akuutit korjaavat toimet 

600  

4 Teuronjärven sy Teuronjärvi, Tuulos (Hä-

meenlinna) 

1. Kaislaleikkurin ja kaislahara-

van hankinta. Niittovene ja 

moottori. 

2. Hoitosuunnitelmaraportin 

2018-2020 esittelytilaisuus 

etänä sekä tilanteen mukaan 

yhdistyksen vuosikokouksessa. 

3. Koulutuspäivä kaislaleikkurin 

vastuuhenkilöille. 

800  

5 Metsänkylän kartano Vanajavesi, Metsänkylän 

lahti (Hattula) 

Ylirehevöityneen kaisla-alueen 

harvennustyö 

500  

6 Jari ja Seija Korpitypäs Valkjärvi, Puujaa (Haus-

järvi) 

- ulpukan niitto välillä Kylmä-

lahti - Valkjärvenlahti - pikku-

saari 

- kaislanniittoa Pihonlahdella 

500  

7 Matkolammen sy Matkolammen vesialue 

Kankaistenjärven ja Ka-

tumajärven välissä (Hml) 

Etäluettavan vedenkorkeuden 

mittarin hankinta ja sen tarvit-

semien tietoliikenneyhteyksien 

ja muiden juoksevien kulujen 

kattamiseen. 

1 000  

8 Myllylammen hoitotoimikunta Vääräkosken säännöste-

lypadon yläpuolinen 

Myllylampi Löyttymäessä 

(Janakkala) 

Vesikasvien niitto 500  
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9 Mustalammin sy Mustalammi, Renko 

(Hml) 

Vesikasvillisuuden niitto, niitto-

jätteen poisvienti sekä saostus-

altaan tyhjennys 

1 000  

10 Renkajärven suojeluyhdistys 

ry 

Renkajoki (Hattula) Vanhimpien laskeutusaltaiden 

kunto- ja kunnostusselvitys (sis. 

Erilaiset tyhjennysvaihtoehdot 

sekä jonkin altaan kunnostus-

toimen) 

1 000  

11 Pro Paloniitunjärvi ry Paloniitunjärvi, Renko 

(Hml) 

Vesikasvillisuuden niitto 500  

12 Hannu Soittila Pyhäjärven Halminlahti, 

Hauho (Hml) 

Ruoppaus ja penkkojen nosto 

jatkona 2019 rakennetuille las-

keutusaltaille 

1 700  

13 Loppijärven Ystävät ry Loppijärven valuma-alue 

(Loppi) 

Fosforisieppareiden ylläpito, 

laskeutusaltaiden kunnostus-

tarpeen arvioiminen  sekä hoi-

tokalastus. 

800  

14 Lopen ja Rengon Kyynäröisen-

järven suojeluyhdistys ry 

Kyynäröisenjärvi (Hml ja 

Loppi) 

Vesikasvillisuuden niitto Hakemus peruttu. 

15 Ossi Ketonen Kossanlahti (Hattula) Lumpeiden poisto 500  

16 Katumajärven sy Katumajärvi (Hml) Vesikasvillisuuden niitto 500  

17 Valkjärven kalaveikot ry Valkjärvi Kärkölä) Vesikasvillisuuden niitto 500  

18 Pitkäjärven-Lautaportaanjär-

ven sy 

Pitkäjärvi (Tammela) Asiantuntijaselvitys alueen kun-

nostusmahdollisuuksien selvit-

tämiseksi. 

1 250  

19 Veli Nummela Pitkäjärvi (Hämeenlinna) Vesikasvillisuuden ja mudan 

poisto 

1 000  

20 Alajärven ja Takajärven sy ry Alajärvi ja Takajärvi (Hat-

tula, Hml) 

Alajokeen laskevan Myllyojan 

pohjapadon ja tulvatasanteen 

rakentaminen 

1 000  

21 Maria Nykopp ja Mikael 

Laakso 

Pannujärvi, Tuulos (Hml) Tontilla olevan padon purku ja 

uuden rakentaminen sekä lam-

men kunnostus 

Rahoitetaan Vanaja-

vesikeskuksen vesien-

hoitobudjetista. 

22 Veli-Pekka Mäkinen (Lahden-

taan osakaskunta) 

Vanajavesi, Tokeensuun-

lahti (Hattula) 

Vesikasvillisuuden niitto 500  
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23 Veli-Pekka Mäkinen (Lahden-

taan osakaskunta) 

Vanajavesi, Lusin selkä, 

Portaanpään ranta (Hat-

tula) 

Vesikasvillisuuden niitto 500  

24 Kuohi-Nerosjärven sy ry Nerosjärvi, Musta-Paar-

lammi (Hämeenlinna) 

Laskeutusaltaiden toteutus-

suunnittelu.  

1 000  

25 Äimäjärven sy ry Äimäjärvi (Hml) Fosforisiepparin rakentaminen 

Kankaisten laskeutusaltaan yh-

teyteen. 

Rahoitetaan osana 

Vanajavesikeskuksen 

VERSO-hanketta. 

26 Honkalanrannan tuki ry Honkalanrannan luon-

nonsuojelualue, Katuma-

järvi (Hml) 

Luonnonsuojelualueen kehittä-

minen ja ylläpito: pitkospuiden 

leventäminen pysäköintialu-

eelta laavulle ja lintutornille es-

teettömiksi, kulkuyhteyden ko-

hentaminen Myllyjoen yli ls-

alueelle sekä laidunlohkojen ai-

tojen parantaminen. 

500  

27 Leppäkosken kyläseura  Puujoki, Leppäkoski (Ja-

nakkala) 

Talkootyö uimarannan vesistön 

sekä ranta-alueen parantami-

seen. 

500  

28 Vanajaveden Vesikot ry Vanajavesi - Linnan-

puisto, Varikonniemi, 

Sairionranta (Hml) 

Roskien keruu rantavesistä 

mm. talkoilla. 

600  

29 Marika Niemi Vanajavesi, Hurttalan ki-

visilta (Hattula) 

Vesikasvien niitto 500  

30 Joutjärven sy Joutjärvi (Janakkala) Olemassaolevien laskeutusal-

taiden tyhjennys ja altaiden 

reuna-alueiden vesakkojen rai-

vaus, ojan kunnostuskaivu sekä 

vesinäytteiden otto. 

Rahoitetaan Vanaja-

vesikeskuksen vesien-

hoitobudjetista. 

31 Kankaistenjärven sy Kankaistenjärvi (Hml) Vedenlaadun ja happitilan seu-

ranta. 

750  

32 Iso-Savijärven kunnostusyhdis-

tys 

Iso-Savijärvi (Lempäälä, 

Valkeakoski) 

Vesikasvien niitto ja niittojättei-

den poiskuljetus. 

500  

  

  
20 000  

 

 


